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 ינדרי יכדרמ





 טלַאהניא

 1 (םהרבא:םייח ןטַאט ןיימ) טרעדנוהרָאי ןטרעפ ןופ לעווש ןפיוא

 א א א א א א רעיומ רעד

 א א א א א א יב (סעומש ַא) גרעּבנייטש חנ

 יא א א א א א א א א גנואיצרעד ןוא סולפנייא

 א א א א א א א א סעקנַאקירעמַא

 יא יי א א א א א א ןייּבשריה ץרּפ

 א א א א א א יי ,....... .הצמ עטירד, יד

 גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד רעשידיא רעקידנערעק רעד -- אקמיּב לשיפ

 א א א (רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט ַא)

 א א א א םינזח תורוד יירד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא

 א ןעװָאהטעּב ןגעוו רעכיב עשיפַארגָאיּב עיינ ייווצ

 2 ............-.-י.-ייי-יי.. יקסניטָאּבַאשז ,וו ןופ טיײצרָאי ןט-10 םוצ

 יי טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטּבַאגַאּב -- ןַאמפלעה סקַאמ

 א א א א א א א א רעװַאּפ רעװַאכ

 2 לוק םענעגייא ןַא טימ רעּבירש רעד --- יקסווָאלטישז םייח .רד

 א א א יא א א א סקידרעמוז ּבױהנָא

 א א א א א ערעירַאק ריא ןוא קָאלג ַאמלַא

 (סרעטסוש םעד רֶׁשָא ןעל'הוח טעמדיוועג) עטכישעג-סנעּבעל סטרַאצָאמ

 א א יא !ןוגינ ַא ןופ טרוּבעג רעד ןוא -- קילַאיּב

 יא א יןּבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , ס'יקסנישמור

 יא יא א א א א ןצירּפש עשילַאקיזומ

 א א א רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ רָאי 0

 יא א א א א א א יי קיזומ לארשי

 א סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ןופ "ןיד , -- רָאלײט סמיד

 2 ,444444:4444:444:44:4:4::24444:::::::::::::::::::::::.-. ןיטרַאוװק לעװַאז ןזח

 2 יי ,,4::::::::4:4:,44-.. :ייעטסּביל עלַא ןסעגרַאפ בָאה'כ;



 א א א "רעדיל-סקלָאפ עשידיא ,

 א א א א א א רפוש ןופ לוק סָאד

 יי (ןעל'הנח טעמדיוועג) ָאנַאיּפ רעד ןופ טעָאּפ רעד

 וי רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןוגינ רעד -- ץרּפ

 יא א יי עקיסקעמ ןיא קיזומ ןוא ײרעלַאמ

 א א א א א יי רעצנעט-וועיעסיָאמ יד

 א יי "סדרָאקער , עשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ

 א א א עטלייוורעדסיוא יד -- לערוט ינעשזד

 ןוקיּת ַא ןעמוקַאּב עקירעמַא ןיא טָאה דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד

 עסירטקַא-םליפ רעדואווילָאה עטסּבילַאּב -- ןַאמגרעּב דירגניא

 א רעטַאעט ןשידיא ןיא רע'מינּפ עיינ ןוא עטלַא

 א א א טרעצנָאק:ייליבוי ךוַאר השמ רעד

 א א א א א יא (רערט ַא) ךיילּב הדוהי

 2 א קינָאמרַאהליפ ילעטנַאק ָאדיג -- ןריוטס קיזייא

 א א א א א יי דיל ַא ןופ ןּבעל סָאד

 א א א א א הסנרּפ ס'דלעפסטָאג

 2 (טיײצרָאי ןט-10 ןייז וצ) זָאוטריװ:זעּפ רעד -- רידַאנ השמ

 א א א א ןעקנַאדעג עקיד'הנשה-שאר

 א א א "ןייארַאפ גנַאזעג , ס'טרעּבליז

 א א א א א ןָאסלעדנעמ סקילעפ

 א א א א א א יצַאט ,יצַאה

 א א א עדמערפ ןוא ענעגייא -- ן'רעצ

 א אי רעּביײרש ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- ןָאק ךענעה

 א א "םלעכ זיא טלעוו יד , ס'רוקרעמ ףלָאװ

 א א א א א א םינוגינ עקיד'חסּפ

 א א א א א א א "ס'יננה 24

 א א א יי "רעטַאעט ןשידיא ןופ ךוּבטנַאה,

 .... (ןזח ןוא טסיטרַא-ָאידַאר ,רעגניז-סקלָאפ) ןָאטסדַאלג קאסיא

 א א א א ןַאמטיױר דוד ןזח

 א א א א א א א רענעט עכעלנעזרעּפ

 א ץנעלעסקע-רַאּפ טסיאייסע -- קינלַארָאק .א ,רד

 .. (ןַאמזָאר עטנ ן'יבר ןטשרע ןיימ טעמדיוועג) יגח עלרעּב ןזח
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 ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל ןקירָאי:40 ןיימ וצ) ןרָאי ןוא געט עשירעפעש

 א א א עי (לבוי

 א אי (ןַאמדלַאװ ַאמָאינ טעמדיוועג) יקציוועסוק השמ ןזח

 א (גרעּבטָאר םעס רעגָאװש ןיימ טעמדיוועג) ץנַאלג ּבייל ןזח

 2 ,,424:::::::::4:::44:44::444.-.:-:--:. רָאטקַאדער ַא טשטַאּפעגסיױא

 א א א א א א טרָאּפָאּפַאר בקעי ןזח

 א א יי א (גנוצַאשּפָא ןַא ןוא רערט ַא) טומַאלַאמ ןָאעל

 -- שטיווָארעשָא ץַאשַאמ) טייקכעלנעזרעּפ-עניּב עסיורג ַא -- ווָאטַארַאּב

 א איי = (ענשעווָאלס ןיא עלעדיימ עטסנעש סָאד |

 2 יי (ה"ע םירפא-השמ -- ן'יבר ןטסעב ןיימ) דומע םייּב ןזח ַא

 א א רעטנעצ-טסנוק ַאגָאטַארַאס רעקיטכערּפ רעד

 עלעסַאב טעמדיוװעג) יײװָאנודָאג סיראָּב ןופ גנוריפפיוא "יָאשלָאּב;

 א א א א א א יי (ןַאמלוש (סעגייפ)

 א א שטנעמ רעד ןוא רעגניז רעד -- ןָאסּבָאר לואּפ

 א א יי ....יי-יייייי-יי- (ןַאנינ טעמדיוועג) ךעלעקנירּפש יַאמ

 א א א א יי ןטרָאג םענעגייא ןיא קילּבנײרַא ןַא

 א א א א יי (ןעגנונעכייצרַאפ) ךעלערעּפ עזייר

 א א א א א א "גנַאזעג א ןגָארט רימ,

 א יא סינּפיק קיציא רעלייצרעד רעשידיא:שיטעווָאס רעד

 ... עמיטש רענעדלָאג רעד טימ רעגניז רעד -- ןַאמשרעה יכדרמ ןזח

 2 א א ליּפש-טרָאװ ןופ רעּביירש רעד -- דלָאג ןַאמרעה

 2 "לַאנושז ןגרָאמ ןופ לאוגה-ךאלמ , רעד -- גרעּבנייוו סירָאמ

 א יי םינּפ ןגייא ןַא טימ רעּבײרש ַא -- שטיװָאמיַאח .י.מ

 א א א א א א ןעוועג ייז ןענייז ףניפ

 א יי (ץכיירנרע םייח רעפטנע ןַא) "ןזניל , -- שוריפ

 א יא א א א א א א א א ןַאמּביל קחצי

 א א א א א יב "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל,

 א א יי (טיײצרָאי ןט-10 ןייז וצ) ָאריּפַאש דעמַאל

 א א א א א א א ןטסיטרַא עסיורג ייווצ

 א א א א יי שטנעמ ןוא רעּבײרש --- ווָאקונַאכ .ל

 א יי א א א א ךעלעקנירּפש-רעמוז

 א א 7 (רעּביירש ןסיורג ַא ךָאנ רערט ַא) ווָאמיד ּפיסָא



 א א יי רעק-85 ַא (רענווָאק .ב) רעלדַא .י

 (ה"ע רואינש .ז ךָאנ טרָאװ ַא) עקיָארט רענעדלָאג רעד ןופ רעלדָא רעד

 א א ("רענרעד , גַאלרַאפ) רעכיּב עשידיא קידנענעייל

 א א א א שטנעמ ןוא רעּביירש רעד -- שולּת

 א א א א אי ןעּפ רענרעצליה רעד טימ לטַאקָאװדַא סָאד

 א א טעּפ םייח

 א א א א א א א א א רעגניז .ד .ש

 א א א א א א א א א יי א רוטַארעטיל

 א א א א א א א יא קיטירק

 א א א א א א ַאטָאריס ןושרג ןזח

 א א א א (ןויטָאמ-עזייר) הירבט

 א א א א א א א ןעגנַאלק תועובש

 א א א א יי (ןעל'הנח) ןייטשנרעּב דרַאנָאעל

 2 א קיזומ רענַאקיסקעמ ןופ רענָאיּפ -- זעוװַאשט סָאלרַאק

 א א א ןּבולק-רוטלוק עשידיא ןופ טרעצנָאק ייליבוי

 א א א א "יעיבשה םוי , ס'רעווָאניוו ימחנ

 א א א ןופצ ןטלַאק ןופ ןרעטש ַא -- ןרעטש םולש

 א א א א א א א א יי שטנָאר .א .י

 א א א א א א יי "ןירג קיּבייא ,, -- ןירג רעּב

206 

408 

0 

211 

45 

218 

29 

40 

221 

221 

27 

411 

425 

243 

246 

250 

455 

459 

203 



 טרָאוװריפניײרַא

 בָאה ךיא שטָאכ ,טרָאװריפנײרַא ןכעלנעוועג ןייק טשינ וליפַא ןוא ,ןיז

 רענעייל םעד ןרעלקפיוא רָאנ ,"טרָאװריפנײרַא , ןבירשעגנָא ןביוא

 ערעדנַא ךָאנ ןוא רעדנעב יירד יד ןיא ןיירַא זיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןגעוו

 ,םיטרּפ

 !"גנַאלק ןוא טרָאװ, :לטיט ןגעוו -- לכ-םדוק

 -רַאפ ןבירשעג ןרָאי עגנַאל ךיא בָאה ,קירבור ןקיזָאד םעד רעטנוא

 -וינ ןופ סעבַאגסיוא-קיטנוז ןוא -תבש יד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ענעדיש

 טשינ גנוטייצ עשידיא יד ןעוועג זיא "גָאט, רעד ןעוו -- "גָאט , רעקרָאי

 -רעד .טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא ביולג ךיא רָאנ עקירעמַא ןיא זיולב

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ ,, ןיא רעטעּפש .קרָאי וינ ןיא ךיוא ,"סטרעוװרָאפ , ןיא ךָאנ

 ןיא לָאמַא-רעבָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,, רעד ןיא טציא ןוא .קרָאי וינ ןיא רעדיוו

 ןוא עכעלטנכעוו ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןיא םעד וצ ,קרָאי וינ

 ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, סָאד יו ,עכעל'שדוח

 רוטלוק, ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק, ,"רוטלוק עשידיא ,"רעפמעק רעשידיא,

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,"עסערּפ יד , ןיא ךיוא ןוא ."ןעגנולמַאז , ,"ןבעל ןוא

 ןיא ,"רעלדָא רעדענעק ,, ;עיפלעדַאליפ ןיא ,"טלעוו עשידיא , ;עניטנעגרַא

 עלַא יד רעטנוא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ;ָאקיסקעמ ןיא ,"עמיטש יד , ;לַאערטנָאמ

 ואוו ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא ןרעוו ןלַאירעטַאמ

 ןַא -- ןרָאי ןוא םישדח ,סעטַאד יד ,טקורדעג ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןוא

 ,סעמעט יילרע'לכ ףיוא ןביירש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ גנולמַאזנָא

 ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג רימ ןענייז עכלעוו

 רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ,1929 רָאי ןיא ןביירש ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ַא יו ,םדוק ,"ןרָאפעגסױרַא , ךיא ןיב ,1926 ןיא ,ךָאנרעד ,"טלעוו עשידיא,

 רעטעּפש ,רעגניז-עיזיוועלעט ןוא דָאידַאר ַא יוו םעדכָאנ ,רעגניז-טרעצנָאק

 ןוא םיארונ-םימי ןלעטָאה ןוא ןלוש עסיורג ןיא קידנענװַאד -- ןֹזח ַא יו

 ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא רעטַאקט טליּפשעג ךיוא ךיא בָאה ןשיווצניא .חסּפ

 ׁשַא ,ַאקעד ,עינַאּפמָאק רָאטקיװ .יע .יס .רַא רעד רַאפ (ןטַאלּפ) "סדרָאקער,

 םענעמונעגנָא םעניא המדקה ןייק ןביירש טצעזעג טשינ ךיז בָאה ךי א



 ,קיזומ ןגעוו רָאטקעל ַא יו וויטקַא ןעוועג ךיוא ןיב ןוא ,סוָאמיעפ ןוא

 ,רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט

 ,טגָאזעג רעסע-- ,"ןַאמָאר , ןיימ ןבעוו וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא טָא

 ,קיזומ ןופ טלעוו ַא -- טרָאװ ןוא גנַאלק ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טלעוו ןיימ

 ,ןלוש ,ןטרעצנָאק ,ןטַאלּפ ,עיזיוועלעט ,ָאידַאר ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל

 -רַאֹפ טימ ןשטנעמ ןלָאצ עסיורג ןופ טלגנירעגמורַא רדסכ -- ןלעטָאה

 ,ןּפיל עניימ ףיוא טרָאװ ןוא דיל ,גנַאזעג טימ ,ןקַאמשעג ןוא ןטסוג ענעדיש

 עניימ ןוא ןביירש ןיימ .טלעוו ערָאג יד ןרָאפעגסיױא טעמכ ךיא ןיב

 ןדעי ןיא םוטעמוא טָאה סָאװ ,"שאה-דומע , רעד ןעוועג ןענייז סעקניטסַאלּפ

 .סעמַאנפיוא עמערַאו יד ןוא ןעמוק ןיימ טיירגעגוצ רימ רַאפ דנַאל

 "גנַאלק ןוא טרָאװ , ןעייסע רעדנעב יירד יד ןיא ךיז טעוו רענעייל רעד

 ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןגעוו ,לקיטרַא רעדָא ,ייסע ןייא יו רעמ ףיוא ןגָאלשנָא

 ךָאנ ףיוא ןוא ,ןזח ,רָאיטקַא ,רעביירש ,רעקיזומ ,טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןבירשעג לָאמ סעדעי בָאה ךיא .ןרעדנואוו טשינ םיא לָאז :סעמעט ערעדנַא

 .טנעמָאמ םענעבעגעג םעד ןופ ןליפעג יד ןוא גנומיטש רעד טיול

 עניימ ןופ לטעצ םעד ןקעדפיוא רענעייל ןרַאפ ךיוא ָאד ליוו ךיא

 -- ןבירשעג טייצ ענעדישרַאפ ןיא בָאה ךיא עכלעוו רעטנוא ןעמינַאדוװעסּפ

 ,מ ,דוי .מ ,ןַאמרעש .מ ,ןיקלַאמ .מ ,ווָאר םולש ,יחוּפת .מ :ייז ןענייז טָא

 .מ ,רעגניזלוש .מ ,ןָאטירעש .ל ,יקסנַאזָאר .א ,רענשעווָאלס .מ ,ווָאקלַאמ

 ןעמענ עקיזָאד יד טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא .סעקנַאכ .מ ,ןיקווַאכ

 ,טליפעג ױזַא בָאה ךיא לייוו רָאנ ,ןטלַאהַאב טלָאװעג ךיז בָאה ךיא לייוו טשינ

 ַא יו ןה ןוא רָאטקעל ַא יו ןה טַאהעג ארומ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא

 יד ןופ טשינ ןיב ךיא .ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןגָאז וצ ,רעביירש

 (?'רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןיימ עז) ךיז ןטלַאהַאב סָאװ

 ףיוא סָאװ :ןעוועג לָאמעלַא זיא ָאטָאמ ןיימ ."ךעטרַאפ סעמַאמ, רעד רעטנוא

 ...ןעּפיץיּפש רעד ףיוא סָאד גנול רעד

 עשיפַארגָאיב יד ןקורדוצרעביא טביולרעד ךיז בָאה ךיא :סעּפע ךָאנ ןוא

 עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןטשרע ןיימ ןופ ןגוצסיוא-קיטירק ןוא ןציטָאנ

 ,ןגוצסיוא-קיטירק ערענעלק ןוא ערעסערג עיינ ןופ בָאגוצ ַא טימ ,"רעביירש

 רעשידיא רעד ןיא יזעוװ:גַאלרַאפ ןשידיא םענופ בצמ ןקיטציא םייב תמחמ

 יד ןעזרעד לָאמַא ןלעוו ייז יצ טשינ ךיא סייוו ,ללכב רוטלוק ןוא ,רוטַארעטיל



 ץַאשּפָא ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז ץוחַא רענעייל רעד לָאז .ןייש עקיטכיל

 .ערעדנַא ןופ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ ךיוא ןבָאה ךיז רַאפ רימ וגעוו

 ,ןַאנינ וצ ץרַאה ןפיט ןופ קנַאד ןרָאג ןיימ ןקירדסיוא ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןעװעטַארסױרַא ריא רַאפ ;רימ וצ טייקנבעגרעביא ןוא טייקיירטעג ריא רַאפ

 יץרַאה ערעווש יירד טימ לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו טיוט ןופ ךימ

 ןייג ריא רַאפ ;רעכיב יד ןבעגוצסױרַא ךימ ןקיטומרעד ריא רַאפ ;סעקַאטַא

 ןייז יז לָאז -- המודכו ריּפַאּפ סָאד ןביילקסיוא ןוא רעקורד םוצ רימ טימ

 !טשטנעבעג

 דנעּב יירד עניימ ריא ךיא עמדיוו טײקמערַאװ ךס ַא ןוא טפַאשביל טימ

 ! טנידרַאפ רשכ סע טָאה יז -- "גנַאלק ןוא טרָאװ,

 :סױרַא זייוולייט ןרעוװ רעכיב יד זַא ,ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד לָאז

 טימ ןוא "דנָאפ-גרעבנעזָאר ןעב ןוא ַאנינ, םענופ ףליה רעד טימ ןבעגעג

 ,"דנָאפ-וינעטלעגנגייא

 ַאנינ ,סעניירק רַאקסָא רָאסעּפָארּפ :טעטימָאק םעד קנַאד ןרעדנוזַאב ַא

 סָאװ ,גרעבטָאריןַאמרעש לעטע ןוא קינלוקס גניווריוא ,ינדרי-גרעבנעזָאר

 .ךונ םעד ןופ "טײקשיטַאבעלַאב , רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה

 ינדרי יכדרמ

 1979 ,עדירָאלפ ,שטיב ימַאימ

 ,רעקיזומ ןגעוו סעמעט ףיוא ןעייסע טימ רעכיב ךָאנ טיירגעגוצ ןרעוו סע .ס .ּפ

 רעד רָאנ לָאז .המודכו ןוויטָאמ-עזייר ,ןגרוטַאמַארד ,ןטנעגיריד ,ןרָאיטקַא ,רעביירש

 רעמ רשפא ןוא ןעצ ךָאנ רַאֿפ לַאירעטַאמ ךיא בָאה ,ןרָאי ןעקנייש רימ םלוע לש ונובר

 - ,רעכיב





 טרעדנוהרָאי ןטרעפ ןופ לעווש ןפיוא
 םהרבא-םייח ןטַאט ןיימ

 ,ןטסניד-סעטָאג ,ןטרעצנַאק ,ןטעקנַאב טימ טרעייפ'מ ;ןָא ןטלַאה

 ,סלעירָאטידע ,ןעלקיטרַא -- ןוא ,סיטרַאּפ ,ןקיטשירפ ,סעשטנָאל

 ןרעה ,טכַאניײב ןוא גָאטיײב ןטעברַא ןלימ יד .וליפא רעכיב עצנָאג ןוא ןעייסע

 ןוא עטנידרַאפ ,ןעגנַאזעג-ביול ןוא םיחבש ןעילפ סע ...ןלָאמ וצ ףיוא טשינ

 םענעגייא ןפיוא ךיוא ןוא עקירעמַא ןופ ןובשח ןפיוא ,עטנידרַאפ-טשינ

 ,סיטסָארט עכייר יד ,ןדיא:קעז:טלעג עכייר יד גָאט ַא ןבעל סע .ןובשח

 ענע דיש רַאפ ןופ ןוא ןעלּפמעט ,סרעטנעס ,ןלוש ןופ ןטנעדיזערּפ ןוא םיאבג

 ערעייז טימ סיַאבַאר יד םיתרשמ ערעייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ריעפלעוו

 יד ףיוא ןליּפש עכלעוו ,רעגניצ ענעפילשעג ןוא ?תוליפת, ,"תושרד,

 ,,."לדיפ עטשרע , יד ןעגנורעייפ

 רעד זיא ,ןעגנורעייפ יד ןופ עינַאפמיס רעד ןיא לוק רעטסכַאוװש רעד

 :סע טניימ ןושל שידיא טושּפ ףיוא .ןדיא עכעלטלעוו ,ענעפורעג ױזַא יד ןופ

 . ,רוטלוק רעשידיא טימ ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,שידיא ןדייר סָאװ ,ןדיא יד טָא

 ,ָאידַאר עשידיא ,קיזומ עשידיא ,רעטַאעט שידיא ,רוטַארעטיל רעשידיא

 ןענייז ןדיא עכעלטלעוו יד .המודכו רעכיב ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ עשידיא

 ָאטעג ַא ןיא ןסָאלשעגּפָא ןָא-תליחת ןופ ריז ןבָאה ייז .םעד ןיא קידלוש ןיײלַא

 ,וצרעד ןָאטעג טשינ טשינרַאג ןבָאה ייז לייוו ,ןעזיווַאב טשינ ןבָאה ןוא

 ָאגעה יד .ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא םענײמעגלַא םעניא ןעגנירדוצניירַא

 ןיא טגיל ןוא ןעמונעגרעביא ןבָאה ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא ןרעביא עינָאמ

 -ןקירבַאפ ענעדישרַאפ יד ןוא ןדיא קעז:טלעג עכייר יד ןופ טנעה יד

 ...רָאי ןדעי סױרַא ןזָאל סָאװ סיַאבַאר ןופ ןרַאנימעס

 ,ךיא ןיימ סָאד טשינ רעבָא

 זיב ןענייז עכלעוו ןעגנורעייפ עלַא ייב ןעוועג ןיב ךיא זַא ןגָאז ןעק ךיא

 זיב זיא'ס סָאװ ץלַא טנעיילעג ךיוא בָאה ןוא ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טציא

 -םוי ןסיורג םעד ןגעוו ,שילגנע ןיא ןוא שידיא ןיא ,ןרָאװעג ןבירשעג טציא

 ןיא ןבעל שידיא רָאי טרעדנוה יירד -- בוט:-םוי רעסיורג ַא זיא'ס ןוא -- בוט

 ! עקירעמַא

 ,טלעטשעגּפָא טשינ טשינרָאג רימ ייב ךיז טָאה ןעגנורעייפ עלַא יד ןופ

 עקירעמַא ןיא ןבעל שידיא רָאי טרעדנוה יירד ןופ ןעגנורעייפ י ד
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 ע'תמא יד ,טסייג רעשידיא רע'תמא רעד יז ןיא טלעפעג טָאה סע לייוו

 ...הניכש עשידיא ע'תמא יד ןוא ,המשנ עשידיא ע'תמא יד ,דיירפ עשידיא

 ,עיצַאטימיא ,גנוכַאמכָאנ עש'יוג ,ליטס רעש'יוג ןעוועג סיואכרוד זיא סע

 ןוא -- קידלּפערּפ ,קידרעטסיולק ,קיטסַאבמָאב ,ּפמָאּפ ,טסייג-דמערפ

 ...ןליפַא ָאװטסנַאקיטילַאּפ עלעוװלָאװ

 -רַאפ ןוא עטסערג יד טכייליפ -- עסיורג ןייא ךיז טָאה לעיצעּפס

 רעקיטנַאק-טסכעה ַא טימ טנכייצעגסיוא גנורעייפ -- טציא זיב עטסמענ

 עשידיא עקיליב סָאװ ,ןּפַאטנָא טנעקעג יז טָאה רעדנילב ַא וליפא סָאװ ברַאפ

 עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער רעד ןופ סנַאשיטילָאּפ ןוא קעז-טלעג

 ס'ײטרַאּפ רעד ןוא ענעגייא ערעייז רַאפ ןצונוצסיוא ןענוגרַאפ ךיז ןבָאה

 -- ןרעוו טזָאלרעד טרָאטעג טשינ טָאה גנוכעוושרַאפ ַאזַא וצ ;ןסערעטניא

 ןעגנַאגעגנָא ןענייז סע תעב ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד ןעוו ךָאנ טּפיוהרעביא

 ַא טָאטשנַא ,קורדנייא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןוא ןלַאװ:ןייּפמַאק

 ןעוועג ןענעז רענדער עטסיימ יד לייוו ,ילַאר , רעשיטילַאּפ ַא ןופ ,גנורעייפ

 ,רדח ןשינַאקילבוּפער ןופ ןשטנעמ

 סנשיטילָאּפ עשידיא ןוא קעז:טלעג עשידיא :ןיוש סָאד זיא ױזַא רעבָא

 -טלעג עשידיא-טשינ יד ןופ רעסעב טשינ רָאה ַא ףיוא ןענייז עקירעמַא ןיא

 / ...סנשיטילַאּפ עשידיא-טשינ ןוא קעז

 זיב בָאה ךיא סָאװ ,עשילגנע ןוא עשידיא ,ןצכעביירש עלַא יד ןופ ןוא

 ,ייסע עקיצנייא יד טלעטשעגּפָא ּפָאק ןיא רימ ייב ךיז טָאה טנעיילעג טציא

 ךוב-רָא-לטרעפ רעמונ ןלעיצעּפס םעניא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ

 :.סױרַא טָאה סערגנָאק רעשידיא רענַאקירעמַא רעד סָאװ ,"םזיאַאדושזד,

 ןיא ןבעל שידיא רַאי טרעדנוה יירד ןופ גנורעייפ רעד דובכל ןבעגעג

 ױזַא ,רע יוו טקנוּפ לייוו ? סָאװרַאפ .זוגַא ב בקעי .רד יַאבַאר ןופ ,עקירעמַא

 עקיבלעז יד טימ טייקשידיא רענַאקירעמַא ןופ טפנוקוצ יד ךיוא ךיא עז

 | .ןגיוא

 םעד ןוא יַאבַאר םעד ןשיווצ קוליח רעסיורג רָאג ַא רעבָא ןַארַאפ זיא סע

 רדח ןוויטַאװרעסנָאק ןופ יַאבַאר רעד ,רע :טייקינייוו ןיימ ,טסייה סָאד ,ןזח

 ןופ שממ ןעז ןעק'מ ,טייקנדירפוצ סיורג טימ טסעפ סע טלעטש ןוא סע טעז

 דיירפ ןוא תחנ ןופ ךיז טייגעצ ץרַאה ןייז יו ,ןָא טלעווק רע יו ןביירש ןייז

 ןוא רדח ןלעיצעּפס ןייק וצ טשינ טרעהעג סָאװ ,ןזח רעד ךיא ןוא ;ןופרעד

 סיורג טימ רעבָא -- טסעפ ךיוא סע לעטש ןוא סע עז ,דיא-רעשידיא
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 ןוא ךיז טעשטרַאק סָאװ ןצרַאה ןיימ ןיא טעמוא ןוא רעצ טימ ,טייקנכַארבעצ

 ...קיטייוו ןפיט ןופ ןופרעד ןעגנַאגעצ טרעוו

 סע טגָאז ןוא טעז רע ?זוגָא .רד יַאבַאר רעד ,רע טעז סנױזַא סָאװ ןוא

 ןעגנולעג טשינ זיא'ס סָאװ סָאד זַא ;ייסע ןייז ןיא דיירפ סיורג טימ סױרַא

 ןוא ךיירקנַארפ ,ןלױּפ ,ןרַאגנוא ,דנַאלשטיײד ןיא עיצַאלימיסַא רעשידיא רעד

 רָאג רעד ןיא סיוועג טעוװ ןוא טכיירגרעד ןיוש טָאה ,ואוו-שרעדנַא ץעגרע

 סָאד ללכב ןוא עיצַאלימיסַא עשידיא יד ןכיירגרעד טפנוקוצ רעטנעַאנ

 טסייה סָאד ,עיצַארגעטניא עקידנעטשלופ :ונייהד -- םוטנדיא רענַאקירעמַא

 זױלב .גנורעקלעפַאב רענַאקירעמַא רעד טימ גנושימסיוא עקידנעטשלופ

 טפנוקוצ רעטנעָאנ רָאג רעד ןיא טעוװ ןוא ןיוש טָאה סָאװ ,ןכייצנעק ןייא

 טעװ גנורעקלעפַאב רענַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד ןופ ןדיא ןדיישרעטנוא

 ןלעוו ןוא ןיוש ןענייז ןדיא רענַאקירעמַא .עיגילער ןופ ןכייצנעק רעד -- ןייז

 ףיוא ,רענַאקירעמַא עשידיא -- ןייז טפנוקוצ רעטנעַאנ רעד ןיא סיוועג

 ..י.?סנעקירעמַא שיאושזד , :ןסייה ייז ןלעוװ שילגנע

 סיוועג ןוא ןיוש זַא ,טעז זוגָא יַאבַאר :סע טניימ רעטרעוו ע'טושּפ ןיא

 ןוא ךרוד ןייז ןדיא רענַאקירעמַא ןלעוו טפנוקוצ רעטנעָאנ רַאג רעד ןיא

 ייז טסייה סָאד ,עיגילער רעייז ,טקרעמַאב ןיוש יו ,ץוחַא ,טרירגעטניא ךרוד

 ךיז טקירד יַאבַאר רעד יו רעטסומ רענַאקירעמַא םענופ דילג ַא ןרעוו ןלעװ

 ?סע טניימ סָאװ ."סנביולג ךס ַא טימ עיצַאנ רעכעלטייהנייא ,, ןַא ןופ ,סיוא

 ןלעוו ןוא ןיוש ןענייז עקירעמַא ןיא ןדיא זַא ,םירוביד ערָאלק ןיא טניימ סע

 ךס ַא יד ןשיווצ "ךריק, ַא ךָאנ ןייז טפנוקוצ רעטנעָאנ רָאג רעד ןיא סיוועג

 סרעקייווק ,רעלַאּפָאקסיּפע ,ןטנַאטסעטַארּפ ,ןקילַאטַאק יד -- ןכריק ערעדנַא

 ...רערַאטינוא ןוא

 שיאושזד , ,רעדָא ,רענַאקירעמַא עשידיא יד ןופ ךריק יד ױזַא יו

 !םיאנוש עניימ ףיוא רָאי ַאזַא -- ןעזסיוא טעװ ,"סנעקירעמַא

 ןיא "ךריק עשידיא , יד ,יז יו םעד ףיוא ןטרַאװ טשינ ףרַאד ךיא ,םורָאװ

 טוג ץנַאג סייוו ךיא ,טפנוקוצ רעטנעַאנ רָאג רעד ןיא ןעזסיוא טעוו עקירעמַא

 ךיז ךיא ןעק -- טציא ןיוש סיוא טעז עקירעמַא ןיא "ךריק עשידיא, יד יו

 .רעטעּפש ןעזסיוא טעוװ יז יוװ ,ןלעטשרָאפ רעבירעד

 ןענעכערסיוא ןעמענ ָאד לָאז ךיא ןעוו ,טרָא ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 ןוא ןטייקיליב ,ןטײקכעלרעכעל ןוא רעכעל ,ןזָאירוק ןוא םיטרּפ עלַא

 ןָא טייג ןוא רָאפ טמוק סָאװ ,סעקדנָארַאּפ ןוא ןעגנוריפנייא ,ןעגנוכעוושרַאפ
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 ןטרימרָאפער יצ ,רעטנעס ןוויטַאװרעסנַאק ,לוש עשיסקָאדָאטרָא ַא ןיא
 .םעד ןגעוו רעכיב עצנַאג ןביירש טנעקעג טלָאװ ךיא .עקירעמַא ןיא לּפמעט
 ,רעטנעס רעוויטַאװרעסנָאק רעדעי ,לוש עשיסקָאדָאטרָא עדעי יוװ :ךיוא
 ,ךיז רַאפ "תבש טעװַארּפ , לּפמעט רעטרימרָאפער רעדעי

 ,ךיא ןיימ סָאד טשינ ךיוא רעבָא

 סָאװ םעד רַאפ תישאר :ן'זוגָא יַאבַאר רַאפ ּפָאק ןיימ לָאמ ןעצ גיוב ךיא
 יו ןוא ןיוש זיא'ס יו תמא ןטימ ןעמוקוצסױרַא טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע
 ךיוא תינש ןוא -- טייקשידיא רענַאקירעמַא ןופ טפנוקוצ יד רָאלק טעז רע
 עסיורג ןייז סע ןלעטשטסעפ םייב טשינ טלַאהַאב רע סָאװ ,םעד רַאפ

 ּפעק טרעדנוה טימ רימ ייב רע טייטש סיוועג !םעד רעביא טייקנדירפוצ
 עכלעוו ןדיא-עלענַאיסעּפָארּפ רעדָא ,ןטסימיטּפָא ענָאיזַאק יד רַאפ רעכעה

 ,עטַאוװע'מת ןופרעד ריז ןכַאמ

 רע ןענַאװ זיב ,ןזוגָא יַאבַאר ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג טשִינ בָאה ךיא ,ונ
 ןוא ןדיא רענַאקירעמַא ןופ טפנוקוצ יד סָאװ :ןלייצרעד ןעמוק רימ לָאז
 טפרַאדעג טשינ ךיא בָאה רעמ ךָאנ ןוא !ןייז טעוו טייקשידיא רענַאקירעמַא
 -יינ יד ,סקַאנ לאירזע ןוא ןַאמרעש לאלצב ,רערעל שובייל ףיוא ןטרַאװ

 זיב ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא ןגעוו ,ערעזנוא "ןטרעּפסקע, ענעקַאבעג
 רענַאקירעמַא ןופ טפנוקוצ יד סָאװ :ןלייצרעד ןעמוק רימ ןלָאז יז ןענַאװ
 רע סָאװ טסייוו זוגָא יַאבַאר !ןייז טעוו טייקשידיא רענַאקירעמַא ןוא ןדיא
 תוכייש ַא רַאפ סָאװ רעבָא .קינייוװניא סיפ עדייב טימ טייטש רע לייוו ,טדער
 ןקיטסייג ןשידיא ןטימ רקיע רעד -- יירד עטנַאמרעדנבױא יד ןבָאה

 רעד ןופ ןענַאטשעג ןרָאי עלַא ךָאד ייז ןענעז ? עקירעמַא ןופ ןבעל ןזעיגילער
 ענעפורעג ױזַא יד ןופ הנחמ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוא ןטייוו
 ןבעל ןזעיגילער ןקיטסיײג ןשידיא םענופ ייז ןסייוו סָאװ .ןדיא עכעלטלעוו

 ?עקירעמַא ןיא

 "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ , רעמונ הנשה-שאר ןיא ךיא בָאה 1950 ןיא ךָאנ
 רעכלעוו ףיוא "שפנה ןוּבשח , ןעמַאנ ןרעטנוא ייסע ערעגנעל ַא טקורדעגּפָא
 ןטנעיילעג-ליפ ןוא ןטמירַאב ןייז ןיא ןפורעגּפָא ךיז טָאה רעקידעבעל רעד

 רעבָאטקַא ןופ "לַאנרושז ןגרָאמ, ןיא ,"דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא , קירבור
 :םיא ןריטיצ וצ ָאד ךיז ביולהעד ךיא סָאוװ ,1950 ןט-15 םעד

 -נכַאו רעקרַאי-וינ, רעמונ הנשה שאר ןיא "שפנה ןובשח, ס'יינדרי .מ,
 ..."קילבָאּפ ירַאטָאנ, ןייק טשינ ףרַאד סָאװ ,טנעמוקָאד ַא שממ זיא ,"טַאלב
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 עשידיא עלַא ןיא שינעכוז:טָאג ַא .חסונ םעיינ ַא טיול "ינעה יננה, ַא זיא סע

 ןופ טייקשידיא וצ גָארטיײב ַא ...דומע םייב טייטש סָאװ םענייא ןופ ןעלקניוו

 סרוקיּפַא ןַא ןרעוו וצ ט'שלח סָאװ ןקיטלעווטנייה ךָאד ןוא ןדיא ןזעיגילער ַא

 -- טייקטקידיײילעגסיױא רעזנוא ףיוא עגַאלקנָא ןַא זיא סע ..טשינ ןעק ןוא

 ."לוש ןיא רָאנ טשינ

 ךיוא סערעדנַא ןשיווצ ךיא בָאה רעניימ ייסע רעטנַאמרעדנבױא רעד ןיא

 ןוא ןדיא רענַאקירעמַא יד ןופ טפנוקוצ יד עז ךיא ױזַא יו ,טגָאזעגסױרַא

 -טסעפ יד ףיוא ךעלנע סנּפָארט ייווצ יו זיא סָאװ ,טייקשידיא רענַאקירעמַא

 רעסיורג ןייז ןָא רעבָא -- זוגָא יַאבַאר ןופ ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןעגנולעטש

 ,רַאפרעד ךיוא זיא סָאד ןוא !קָאטײװ-ץרַאה ןפיט טימ רַאנ ,טייקנדירפוצ

 ,זוגָא יַאבַאר יוו רעמ ךָאנ רשפא -- קינייװניא סיפ עדייב טימ ייטש ךיא לייוו

 -רעסנַאק רענעגייא ןייז ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ זיא ,זוגָא יַאבַאר ,רע לייוו

 ,דומע ןשיסקָאדַאטרַא ןַא רַאפ ךיא ןווַאד טָא -- ךיא ןוא "ךריק , רעוויטַאװ

 ַא ןיא דומע ןטריזיווַארּפמיא ןַא רַאפ טָא ןוא ,דומע ןטרימרָאפער ַא רַאפ טָא

 ךיוא קרַאטש רָאג ךיז ךיא שימ וצרעד .ץַאלּפ-טרָאזער ַא ןיא ץעגרע לעטָאה

 םעד ץוח ַא .ןברַאפ ןוא סעיגָאלָאעדיא ענע דישרַאפ ןופ ןדיא עכעלטלעוו טימ

 ןטירטפיוא-טרעצנָאק ןוא סעזייר עטפַא עניימ סױרַא ךס ַא רָאג רימ ןפלעה

 ןָא ךיז גָאלש ןוא עקירעמַא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ רעביא

 :.עשידיא ןוא ןדיא-רענַאקירעמַא ,ןדיא-עשידיא ענעדישרַאפ ףיוא

 .רענַאקירעמַא
 -רַאפ, ענעדישרַאפ יד טָאה סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ךיוא סייוו ךיא

 -ירעמַא יד ןופ ייס ,ןדיא-עשידיא יד ןופ ייס ,"סנגינעגרַאפ , ןוא "ןצכעגנערב

 ענעדישרַאפ יד ןיא ,רענַאקירעמַא:עשידיא יד ןופ ייס ןוא ןדיא-רענַאק

 ,קרַאּפ-ירובזע ,יטיס קיטנַאלטַא ,שטיב ימַאימ ןופ רעצעלּפ-טרָאזער

 סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ;גנירּפס םלַאּפ ,שטיב םלַאּפ ,סניעטנוַאמ יד ,דואווקיעל

 ,תונותח ענעדלָאג ןוא ענרעבליז ,תווצמ-רב ,תונותח ענעדישרַאפ יד ןבָאה

 ,תובצמ ןקעדפיוא ,תויול ,סיטרַאּפ ,ןעייליבוי ,ןטעקנַאב ,ס'נבה ןוידּפ ,ן'תירב

 ןבָאה סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ;ןעלּפמעט ,סרעטנעס ,ןלוש ןופ ןעגנונעפעפיוא

 ייס ,עוויטַאװרעסנָאק ייס ,עשיסקָאדָאטרָא ייס ,עקירעמַא ןיא ןעמייה עשידיא

 !טוג וצ ץלַא סָאד סייוו ךיא ,ָא :.עכעלטלעוו ייס ןוא עטרימרָאפער

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ,עקירעמַא ןיא סיַאבַאר ענעדישרַאפ יד ןגעוו ןוא

 ...רעכיב טימ ןקעטָאילביב עצנַאג ןבײרשנָא
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 ןופ ןבעל עשידיא סָאד ןעק ךיא זַא ,ןגָאז טמיטשַאב ןעק ךיא :ץרוק

 ןוא ...ןטכיש עלַא ןופ ןוא ןטייז עלַא ןופ ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ עקירעמַא

 יירד ןופ גנורעייפ יד זַא ,ןגָאז וצ טכער סָאד ךיז ךיא םענ רעבירעד

 זיולב ןרעוו טלדנַאוװרַאפ טשינ רָאט עקירעמַא ןיא ןבעל שידיא רָאי טרעדנוה

 ,עקירעמַא ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנַאזעג ביול ןוא םיחבש ןופ דַארַאקסַאמ ַא ןיא

 ןוא ןעגנואוטפיוא ענעגיולפעג טשינ ןוא ענעגיוטשעג-טשינ ןופ רעדָא

 -טכיל ַא רַאפ ןעניד גנורעייפ יד ףרַאד ץלַא ןופ רעמ רַָאנ ,ןעגנוכיירגרעד

 ןוא ףרַאד סע !שפנה ןובשח ןטסכעה ןעמַאס ןוא ןטסנרע עמַאס ןופ םערוט

 רעהַא זיב זיא סָאװ .גנידצלַא ןופ גנונעכער "קַאטס , ןרעוו ןעמונעג זומ סע

 ןעמעלַא םעד ןופ ךיז טָאה סע סָאװ ןוא ,ןרָאוװעג ןַָאטעגּפָא ןוא ןָאטע גפיוא

 ?ןרָאװעג ןָאטעג טשינ רעהַא זיב זיא סָאװ :רעמ ךָאנ ןוא -- ןזָאלעגסיוא

 ,ןעזרַאפ ןוא ןטעלגרַאפ ,ןליוהרַאפ ןוא ןטלַאהַאב טשינ טשינרָאג רָאט'מ

 ףרַאד ץלַא ,ןרעוו טקעדעגפיוא ףרַאד ץלַא ,ןענעקיילרַאפ ןוא ןרימשרַאפ

 !ןרעוו טדערעגמורַא ןוא ןרעוו טכַארטַאב

 ףיוא ןגעוו יד ןענייז ? רימ ןטלַאה ואוו :ןרעוװ רָאלק זנוא רַאפ ףרַאד סע

 רימ רעדָא עקיטכיר יד ןעוועג טציא זיב ןעגנַאגעג ןענעז רימ עכלעוו יד

 ןופ ןשטַאּפ סָאד זיא ?ןץתועט עכעלקערש טכַאמעג ןוא טעשזדנַאלבעג ןבָאה

 ןכַאמ יצ ?טשינ רעדָא טקיטכערַאב רעכייב יד ןיא ןדיא רענַאקירעמַא יד

 ןיא ןדיא ןבָאה ?סָאבעלַאב םעד ןָא ןובשח םעד ןדיא רענַאקירעמַא יד טשינ

 ןעמ ףרַאד ?ט'רוכיש'רַאפ עקַאט ױזַא ןייז וצ טכער ַא טולָאסבַא עקירעמַא

 סיורג יו ?קידנעעז טשינ ןכַאמ ךיז רעדָא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא תמא םעד ןקוק

 טלייצרעד סָאװ ,עיטנַארַאג יד זיא ואוו ? טייהיירפ ןופ זיירּפ רעד ןייז ףרַאד

 גָאט סָאד רעדָא ץעזעג סָאד :רעקרַאטש זיא רעוו ? גנורַאפרעד יד זנוא

 ןיא ןרעוו טלעטשעגקעוװַא רָאלק ןזומ ןגַארפ עלַא יד טָא ?ןבעל עכעלגעט

 !גנורעייפ רעסיורג רעד ןופ טכיל ןיא ןָא-ןביוא עמַאס

 זיא עקירעמַא ןיא ןבעל שידיא רָאי טרעדנוה יירד ןופ בוט םוי רעד

 ,ןטסימיטּפָא ענַאיזַאק ,סנשיטילַאּפ עקיליב רַאֿפ עלעכליּפש ןייק טשינ

 ,סרעקױוּפ-עטיסילבוּפ עטלָאצַאב רעדָא ,ןגָאגַאמעד ,ןדיא עלענָאיסעּפָארּפ

 טימ ןדיא רַאפ -- ןשטנעמ עטסנרע טסכעה רַאפ ןינע רעטסנרע -ףיט ַא רָאנ

 .ןצרַאה ןיא טָאג

 ןטסערג ןטימ ,ָאי -- עקירעמַא וצ ןעגנַאזעג-ביול ןוא םיחבש ןעגניז

 םיחבש עטנידרַאפ ןייק טשינ רַאפ !עטנידרַאפ סיואכרוד רעבָא !ןגינעגרַאפ
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 וצ םיחבש ןעגניז ןוא ןביול .ץַאלּפ ןייק ןייז טשינ רַאט ,ןעגנַאזעג-ביול ןוא

 ליפיוו ,ָאי -- דנַאל ןופ רעגריב עיירטעג ןוא ןשטנעמ עצלַאטש יוו עקירעמַא

 טשינ ןוא ,קיטש-תיפי-המ ןעװַארּפ ןָא ,הפינח ןָא רעבָא !ןײרַא ןעק סע רָאנ

 !ןבעגוצקעװַא ןבעל םעד ,ָאי -- עקירעמַא וצ םזיטָאירטַאּפ ...סעקשַאמ יו

 רעד טימ ךיז ןעיירפ !טשינ סָאד -- ץירּפ ןרַאפ ּפָאק םעד ןגיוב רעבָא

 יד ןעקניידעג ףרַאד ןעמ רעבָא !אברדאו אברדא -- עקירעמַא ןופ טייהיירפ

 -- עקירעמַא ןופ ןטייז עקיטכיל יד ןעגניזַאב .ןטייצ עלַא ןופ סײטרַאקעמ

 ...ןטייז עקידנטַאש יד ןסעגרַאפ טשינ רַאט'מ רעבָא ! דובכ ןטסנעש ןטימ

 יד ,ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סָאװ ןעגנורעייפ עקיטציא זיב עלַא יד

 טציא זיב ןענייז עכלעוו רעכיב ןוא ןעייסע ,ןעלקיטרַא ,סלעירָאטידע עלַא

 ...עקיטייזנייא ןעוועג סיואכרוד ןענעז ,זןענישרעד

 טשינ ךיוא סָאד ןרָאט ערעדנַא ןוא -- ןסעגרַאפ טשינ ןעק ךיא !ןיינ

 עט'פדור'עג ,ענעקָארשעצ יד טימ "סיאול טניעס ,, ףיש יד -- !ןסעגרַאפ

 יד ןופ טייצ:המחלמ רעקיטולב רעד ןיא זיא סָאװ ,םיטילּפ עשידיא

 יד ייב ןעמואוושעגמורַא טייצ געט עכעלטע ןופ ףיול ןיא ןרָאי רעקיצרעפ

 יד טימ טציירעג ךיז טלָאוו'מ יוװ ,עדירָאלּפ ןיא שטיב ימַאימ ןופ סעגערב

 -פיוא ןענעז עכלעוו ןלעטָאה עקיטכערּפ יד ןָא טקוק ,טַאנ :עכעלקילגמוא

 ןזָאלנײרַא רעבָא ,טלעג ןוא ימ עשידיא ךרוד עקירעמַא ןיא ןרָאוװעג טיובעג

 עקירעמַא ענעדלָאג יד ,עיירפ יד -- עקירעמַא ...הכמ ַא -- ךייא ןעמ טעוו

 ךיז טָאה ףיש יד ןוא ןסָאלשרַאפ טסעפ ןרעיוט עריא ןטלַאהעג טָאה --

 יד רַאפ החונמ-םוקמ ַא ץעגרע ןכוז ןע'מי יד רעביא ןזָאלסױרַא טזומעג

 ענעפָאלטנַא המחלמ ,ענעסירעגסיוא לצרָאװ ןטימ ,עכעלקילגמוא עשיגַארט

 ...ןדיא

 טשינ ךיוא סָאד ןרָאט ערעדנַא ןוא -- ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ןעק ךיא

 יד ןופ טייצ:המחלמ רעקיטולב רעקיבלעז רעד ןיא ןעוו -- !ןסעגרַאפ

 עטסיוו יד ןעמוקעגנָא גָאט ןרעטסניפ םענייש ןייא ןיא זיא ןרָאי רעקיצרעפ

 :לופ עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןבָאה רעדרעמ-יצַאנ עשטייד יד זַא ;סעיינ

 :לעפַאב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עצידיל ףרָאד םעד טעטכינרַאפ קידנעטש

 ,עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא ,תושפנ טרעדנוה ףניפ ןופ גנורעק

 לעיצעּפס ַא ךרוד קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה טלעווזור ַָאניילעד ןילקנערפ

 ,דנַאל-גערב וצ דנַאל-גערב ןופ ,ָאידַאר רעד ףיוא טסעקדָארב ןטנדרַאעגנייא

 םעד ןיא זַא רעבָא -- החיצר רעסיורג רעד טָא ןגעוו םיטש ןייז ןרעה ןזָאל וצ
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 יד זַא :סעיינ עטסיוו יד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא גָאט ןרעטסניפ-םענייש ןקיבלעז

 ןוא עכעלטע טעדרַאמעגסיוא ענליוו ןיא ןבָאה רעדרעמ יצַאנ עשטייד

 ןייק טימ ,טלעווזור ,טניירפ-ןשטנעמ רעסיורג רעד טָאה ןדיא טנזיוט קיצפופ

 !םעד ןגעוו טנָאמרעד טשינ טרָאװ ןייא

 ָאידַאר רעד ףיוא טכַאנרעדפיוא םענעי לוק סטנעדיזערּפ ןטימ ןעמַאזוצ

 -רָאפ ,ינומ לוָאּפ ,ןרעטש:םליפ רעדואווילַאה רעשידיא רעטמירַאב רעד טָאה

 ירעמַא עטסואווַאב יד סָאװ ,עמעַאּפ ענעבירשעגנָא-זַאטנַאּפס ַא טנעיילעג

 קנעדנָא ןיא טסַאפרַאפ טָאה ,יעלימ טנעסניוו טניעס ָאנדע עסעטעָאּפ רענַאק

 יד ןוא ענליוו רעבָא ,תונברק טרעדנוה ףניפ ענייז ןוא עצידיל ףרָאד םענופ

 ןזָאלעגסיוא ןצנגניא ןענייז תונברק עשידיא טנזיוט קיצפופ ןוא עכעלטע

 (עצידיל ןעקניידעג ןלעוװ רימ) "!עצידיל רעבמעמער לעש יו, !ןרָאװעג

 רעד רעביא טרענודעג טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ םיטש ענטַאכרַאב יד טָאה

 ...טשינרָאג יוװ ךיילג !ליטש ,ַאש -- ענליוו ןגעוו רעבָא ,ָאידַאר

 עשידיא טנזיוט קיצפופ ןוא עכעלטע טרָאד ןענעז סָאװ ,עקַאט ,ונ

 ַא רַאפ סָאװ ,ןיימ'כ ?ןשטנעמ עכעלטסירק טרעדנוה ףניפ יבגל ,ןשטנעמ

 .ענליוו ךרכ רעשידיא רעסיורג רעד טרָאד זיא סָאװ ,רעדָא ...ךיילגרַאפ

 טשינרָאג ַא -- ןיימ'כ ?עיצידיל עלעטניּפ ןכעלטסירק םעניילק םעד יבגל

 ...טשינ ַא טימ

 .ןעגנוטכַארטַאב ערעטכינ עקשטיּפַאק ַא וצ -- טציא ןוא

 ןשידיא ןגעוו ןוא ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןשידיא ןגעוו

 סָאװ םעד וצ ןבעגוצ ָאד ךיא ןעק ךָאנ סָאװ -- עקירעמַא ןיא ןבעל ןזעיגילער

 ?ןבירשעג לָאמ ליפיוזַא ןיוש בָאה ךיא

 ץוט ןבלַאה ַא םורַא ןעוועג ןענעז ןײלַא קרָאי וינ ןיא -- .עסערּפ עשידיא

 עכעלגעט עשידיא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיא

 ךָאנ .סעלעשזדנַא-סָאל ןוא ָאגַאקיש ,דנַאלווילק ,עיפלעדַאליפ ןיא ןעגנוטייצ

 ַא ךָאנ ."רעירוק, רָאגַאקיש רעד טכַאמעגוצ ךיז טָאה טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא

 ."טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ יד טכַאמרַאפ ךיז טָאה טרעדנוהרָאי לטרעפ

 רעדנַאלווילק יד טכַאמעגוצ ךיז טָאה טרעדנוה רָאי לטרעפ ַא ךָאנ רעדיוו

 ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה ןרָאי ליפוזַא ךָאנ טקנוּפ ."טלעוו עשידיא,

 רךָאנ ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא ."עמיטש עינרַאפילַאק , יד סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 רעירפ ."לַאנרושזיןגרַאמ, רעד ןסָאלשעג טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא רעכעה

 ןיא גנוטייצ עשידיא עטסטלע יד טכַאמעגוצ קרָאי-וינ ןיא ךיז טָאה םעד רַאפ
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 .ַא ןוא ףניפ ןופ בושי ַא ףיוא ,טציא ."טַאלבנעגָאט עשידיא, יד עקירעמַא

 עכעלגעט יירד ןצנַאגניא ןבילבעג ןענעז ,עקירעמַא ןיא ןדיא ןָאילימ בלַאה

 ...טנזיוט טרעדנוה עגרַאק ןופ טפַאשרענעײל ַא טימ ןעגנוטייצ

 ,"טַאלבנכַָאוװ רעקרָאי-וינ , ,"טפנוקוצ ,, יד סיױרַא ןעייג סע -- .ןלַאנרושז

 עיירפ, ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק , ,"רוטלוק עשידיא , ,"רעפמעק רעשידיא,

 טנזיוט קיצנַאװצ רעדָא ןצפופ ַא םורַא יז ןלייצ ןעמַאזוצ ."עמיטש רעטעברַא

 ...םירעוו ענירג טימ ןָא טמוק ןלַאנרושז יד ןופ ןבעגסױרַא סָאד .רענעייל

 ,רעגעלרָאפ ןטַאוירּפ ןשידיא ןייא ןעניפעג ריא טעוװ עקירעמַא ץנַאג ןיא

 ...ךוב ןעשידיא ַא סױרַא ,טייצ וצ טייצ ןופ טיג סָאװ ,יקסרַאילקש השמ

 ןעניואוו סע ואוו טָאטש ַא ,קרָאי וינ ץנַאג ןיא .ןטפעשעג-רעכיב עשידיא

 -רעכיב עשידיא ייווצ ןצנַאגניא ןַארַאפ ןענייז ,ןדיא ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ

 ...הנויח םיוק-םיוק ןעיצ עכלעוו ,ןטפעשעג

 -ייז עקירעמַא ןיא ןלוש-סקלָאפ עשידיא לָאצ יד -- .גנואיצרעד עשידיא

 ,ןסקָאוװעג עקירעמַא ןיא תובישי לָאצ יד ןענעז קיטייצכיילג ,ןלַאפעג קרַאטש ןענ

 תובישי יד ןיא ןענרעל לכ-תישאר .סָאװרַאפ ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד סע ןוא |

 :נײרַא ןענייז עכלעוו ,שדוק-ילכ ןופ רעדניק ,םידימלת לָאצ עסיורג ַא

 בילוצ רעדָא ,המשל ןענרעל בילוצ יו רעמ ליפ תובישי יד ןיא ןטָארטעג

 ,סיַאבַאר רַאפ ךיז ןדליבסיוא בילוצ רָאנ ,טייק שדוק-ילכ עקיד'סוחי יד ןעיצ

 ןײרַא טגניירב עכלעוו ,עקירעמַא ןיא עיסעפַארּפ עטוג עטלָאצַאב ַא זיא סָאװ

 ץוח ַא ,טלַאהעג רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ןופ םומינימ ַא ןשיווצ

 ןַא ,רָאטקָאד ַא טימ ןכיילגוצ ךיז ןעק סָאװ ,ערעירַאק ַא -- הסנכה רעקיטייז

 ...סיַאבַאר יוו עקירעמַא ןיא רערעווש ליפ טפָא ןטעברַא עכלעוו ,טַאקַאװדַא

 רעד ןוא המחלמ יד טָאה -- !קיטכירפיוא ןייז רימָאל -- תינשהו

 ןיא םידימלת ןופ סולפוצ ןסיורג ַא טכַארבעג עקירעמַא ןיא טסניד-רעטילימ

 ןופ סולפוצ ןטימ ןעשעג עקיבלעז סָאד זיא סע יו טקנוּפ ,ןירַא תובישי יד

 סָאד טייג יו .ןרַאנימעס עשיגָאלָאעט עכעלטסירק יד ןיא ךיוא ןטנעדוטס

 ..."ךיז טלעטסירק ױזַא ,ךיז טלדיא סע יו ױזַא , :לטרעוו

 ןקיבלעז םעניא עקירעמַא ןיא תובישי ןופ ןדייר טשינ ןפוא-ןיאב ןעק'מ

 טשינ רענייק טנרעל עקירעמַא ןיא ! םייה רעטלַא רעד ןיא תובישי ןופ יוװ ,ןיז

 ייב ייס ןוא ןדיא ייב ייס ןעמַאנסיױוא ןַארַאפ ןענייז סע ביוא ןוא ,המשל

 ...ללכ םעד טשרע ייז ןקיטעטשַאב ,ןטסירק

 ןענייז ןיילַא קרָאי וינ ןיא ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סע -- .רעטַאעט שידיא
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 עשידיא ייווצ טַאהעג טָאה עיפלעדַאליפ .סרעטַאעט עשידיא ןציירד ןעוועג

 ,רָאמיטלַאב ,טיָארטעד ,דנַאלווילק ,ןָאטסָאב יו טעטש ךיוא .סרעטַאעט

 זיא טציא ,רעטַאעט ןשידיא ןקידנעטש ןייא טַאהעג ןבָאה ,ָאגַאקיש ,גרובסטיּפ

 וינ ןיא ןוא .רעטַאעט רעשידיא ןייא ןייק ָאטשינ ץניוװַארּפ רעצנַאג רעד ףיוא

 שידיא ןייא ןַארַאפ זיא ,ןדיא ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ ןופ טָאטש ַא קרָאי

 ןליּפש סָאװ סרעטַאעט עשידיא ייווצ ןוא ,טכַאנ עלַא טליּפש סָאװ רעטַאעט

 עשידיא עקיזָאד יד ןופ ןָאזעס רעד .קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ זיולב

 טָאה ןטייצ עקילָאמַא -- ןכַאװ ףלעווצ ןופ יו רעמ ןָא טשינ טלַאה סועטַאעט

 ...ןכָאו קיצנַאוװצ ןוא ףניפ ןטלַאהעגנָא סרעטַאעט עשידיא ןופ ןָאזעס רעד

 ןעילבפיוא ןביוהעגנָא ןבָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא -- .קיזומ עשידיא

 "וינ ןיא סרעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ,ןרָאכ-סקלָאפ עסיורג עשידיא רעקילדנעצ

 וצ זיב ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא ייז ןענעז טציא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןוא קרָאי

 -ַאקיזומ עשידיא ןופ עפש ַא ןזיווַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע .לָאצ רעקיטשינ ַא

 .דנַאטשליטש ןקידנעטשלופ ַא וצ ןעמוקעג סע זיא טציא ,ןעגנופַאש עשיל

 -- ןעגנופַאש ערעייז ןקורדוצּפָא ואוו טשינ ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא

 ןביג עכלעוו ,רעביירש עשידיא יד ןעוט סע יוװ ,טלעג ןגייא רַאפ ןדייס

 ...טלעג ןגייא רעייז רַאפ רעכיב סױרַא

 ַא ןעוועג ןענעז קרָאי וינ ןיא ןעוו טייצ ַא ןעוועג -- .ָאידַאר עשידיא

 ןענעז ןטסיטרַא-ָאידַאר עשידיא ;סעיצנַאטס-ָאידַאר עשידיא ץוט רעבלַאה

 עשידיא ענעדישרַאפ ןרעה טנעקעג טָאה ןעמ ןוא טקיטפעשַאב ןעוועג

 וצ ןרָאװעג טריצודער סע זיא טציא .קיזומ עלַאטנעמורטסניא ,סעקנעצס

 | ,קרָאי וינ ןיא עיצנַאטס-ָאידַאר רעשידיא ןייא

 ןפַאשעג עקירעמַא ןיא זיא תונורסח עלַא טימ -- .רוטַארעטיל עשידיא

 טרעוו סע סָאװ סָאד רעבָא !רוטַארעטיל עשידיא עכעלרעדנואוו ַא ןרָאװעג

 ,ןרעװ טנכײצַאב טשינ שרעדנַא ןעק סָאװ ,זימ ןייא ןופ זיא ,טציא ןפַאשעג

 ..,טייקמורפ ענעריּפַאּפ :יוו

 ,ןעגנוגעוװַאב-רעטעברַא עשידיא יד -- .ןעגנוגעוװַאב רעטעברַא עשידיא

 -רָאלג ַא ןבירשעגניײרַא זיולב טשינ ןבָאה ייז ;ָאי ,סנָאינוי-דיירט עשידיא יד

 -עגלַא םעניא רָאנ ,עקירעמַא רעשידיא רעד ןופ ןבעל םעניא לטיּפַאק ןכייר

 רעטעברַא עשידיא יד ןבָאה זיולב טשינ !עקירעמַא ןופ ןבעל םעניימ

 רענַאקירעמַא רעד ןזיוועג ,סנָאינוי-דיירט עשידיא יד ,ןעגנוגעווַאב

 וצ ףיוא געוו םעד ללכב ןשטנעמ םענַאקירעמַא םעד ןוא טפַאשרעטעברַא
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 ךיוא ןכַאמ קיניזטסואווַאב ןוא ןדנעטשמוא עשימָאנַאקע יד ןרעסעברַאפ

 ןוא רעטרעדנוה ןעלמַאזוצנָא ןזיווַאב ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,שיטילַאּפ

 -- סנָאינוי ענעדישרַאפ יד ןופ סעסַאק יד ןיא רַאלָאד ןענַאילימ רעטרעדנוה

 לָאצ רעייז לייוו ,רעטעברַא עשידיא קיצניװ רעייז ןלעװ ןופרעד ןסינעג ןוא

 -עגנָא ערעווש יד ןופ ןסינעג ןלעוװ סע :רעקיניײװ ןוא רעקינייװ ץלַא טרעוו

 יד ,רעינַאּפש יד ,רענַאקירָאטרַאּפ יד רַאלַאד ןענַאילימ רעטרעדנוה עטלמַאז

 רעד ןופ ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוא סרעגענ יד  ,רענעילַאטיא

 טייהרעמ רעד ןיא טציא זיא לָאצ רעייז סָאװ ,גנורעקלעפַאב רענַאקירעמַא

 ןוא סייווש רעייז טימ ןבָאה רעטעברַא עשידיא עכלעוו ,סנָאינוי-לדָאנ יד ןופ

 ןעגנוגעווַאב רעטעברַא עשידיא יד ןענייז ואוו רעבָא !טיובעגפיוא טולב

 ...רעמ טשינ ,ייז ןופ ןטָאש ַא ןבילבעג זיא'ס ? טציא

 טלעו רעד ףיוא דנַאל םוש ןייק ןיא -- .סעיצוטיטסניא-דנָאפ עשידיא

 עקנָאילימ עקיזיר עכלעזַא ןעיובוצפיוא ןזיווַאב טשינ ןדיא ןבָאה ,טשינ

 ןרעוװ סע !עקירעמַא ןיא ןדיא ןזיוװַאב ןבָאה סע יו ,ןרוטנעגָא-דנָאפ עשידיא

 טלעג ןביג עקירעמַא ןיא ןדיא ! רָאי ַא סרַאלָאד ןענַאילימ ערעווש טלעמַאזעג

 עשידיא ןופ ײמרַא ןַא ןענַאטשטנַא עקירעמַא ןיא זיא קיטייצכיילג !ץלַא ףיוא

 ,קיצנַאװצ וצ טייגרעד תוריכש סעמעוו ,עטלעטשעגנָא ןוא ןטַארקַארויב

 ןוא סעסונָאב עלעיצעּפס סולּפ -- רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט קיצרעפ ןוא קיסיירד

 רעד ןיא ןושלו המוא םוש ןייק ייב סנױזַא טשינ טניפעג'מ סָאװ ,תואצוה

 ..י!טשינ טלעוו

 םעד ןיא טגיל רַאפעג םענופ רקיע רעד !ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא

 ןוא ןטַארקָארויב עטלָאצַאב ךיוה ןופ ײמרַא עשידיא עקיזָאד יד סָאװ

 עגנַאל ןופ ךיוא ןיײלַא ,בגא ,זיא סָאו ,סעשָאגרַאמ .רד יו ,עטלעטשעגנָא

 רענעי ןיא טָא ןוא רעד ןיא טָא טנעגַא-יטיסילבוּפ רעטלָאצַאב ַא ןָא ןרָאי

 ,רעבמעווָאנ ןט-20 ןופ "גָאט , ןיא) סיוא ךיז טקירד ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיא

 סרעבײרטנָא יד , ,ייז ןגעוו ("ןדיא ןוא ןעגנוגעווַאב , לקיטרַא ןַא ןיא ,4

 ע'תמא יד יווװ ךיז ןריפ סָאוו ,ןישַאמ:למַאז טלעג רעש"להק רעד ןופ

 שידיא רעזנוא ןיא טגיילעצ ךיז טָאה ,ןבעל זש'להק רעזנוא ןופ םיטַאבעלַאב

 ןרעוו וצ ךיז ןסייר -- "ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב יו עקירעמַא ןיא לטלעוו

 ..י!עקירעמַא ןיא רעריפ טרָאװ עשידיא יד

 םעניא רָאפ טמוק סע סָאװ סייוו ךיא טייוו יוו ףיוא -- .עיגילער עשידיא

 יד ייב ייס ,עיסקָאדָאטרָא רעד ייב ייס ,ןבעל ןזעיגילער ןשידיא רענַאקירעמַא
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 זַא ,ןלעטשטסעפ ךיא ןעק ,עטרימרָאפער יד ייב ייס ןוא עוויטַאוװרעסנַאק

 ךופרעד רעטייוו רעבָא ,עדָאמ רעד ןיא ןײרַא עקַאט סנטצעל זיא עיגילער

 טקנוּפ זַא ,ןגָאז ךיוא ךיא ןעק ,ללכב עקירעמַא קידנענעק ...טשינ סע טייג

 טשינ גנַאל עדַאמ עקיזָאד יד ךיוא טעוװ ,ָאד סעדָאמ ערעדנַא עלַא יוװ

 ...ןטלַאהנָא

 ליפוצ עקירעמַא ןיא עיגילער עשידיא יד זיא ןכַאז ערעדנַא עלַא ץוח ַא

 ןקיליב טימ טקעמש רעק ַא ךיז טסיג וד ואוו ,ןרָאװעג טעווענזיברַאפ

 עקיד'שפנה:תוכּפתשה יד ירמגל ָאד טלעפ סע ...ײרערַאנּפָא ןוא ץרעמָאק

 ןרַאפ ץרַאה רעייז ןסָאגעגסיױא ןבָאה תורוד עשידיא סָאװ עיגילער עשידיא

 יד ,שרדמ תיב ןוא זיולק ,לוש רעד ןופ טייקילייה יד ,םלוע לש ונובר

 .ןטפעהַאב ענייר סָאד ,תוליפת יד ןופ תובהלתה יד ,ןענוװַאד ןופ טייקיצרַאה

 .,.טָאג טימ ריז

 -םוי ןכעלטסירק םוצ ךיוא טייג סע ןוא הכונח טמוק סע זַא .שַאמ-שימ ַא

 ןסנַאנַא יד ןענעייל ריא טפרַאד ,רָאי-יינ ןכעלטסירק םוצ ןוא סעמטסירק בוט

 םעד ןעז ןוא ןעגנוטייצ עשידיא ןוא עשילגנע יד ןיא ןלעטָאה עשידיא יד ןופ

 טמוק .רעירפ סָאװ סעיצַאוװרעזער ערעייא טכַאמ, :טנעיײל ריא .שַאמ-שימ

 !סָאש ןייא טימ -- "רָאי-יינ ןוא סעמטסירק ,הכונח ןעגנערברַאפ

 ןוא עשילגנע יד ןיא ןענעייל רעדיוו ריא טנעק ,טייצ-םיארונ םימי ברע

 רעד ןוא רעד טנווַאד זנוא ייב :לעטָאה ַא ןופ סנָאנַא ַאזַא ןעגנוטייצ עשידיא

 עטסקַאמשעג יד ,םילכאמ ע'רשכ עטסעב יד ןריוורעס רימ .ןזח רעטמירַאב

 ןוא רעטסעקרָא-ָאבמור רענייפ ַא ןליּפש טעוװ סע .סּפמירש ןוא סרעטסבַאל

 ןופ ןרָאיטקַא ןוא רעקימָאק ,סנירעצנעט עטמירַאב ןקילײטַאב ךיז ןלעוװ סע

 !רָאי טוג ַא סיוא ךיז טעב ןוא ךעליירפ טגנערברַאפ ןוא טמוק .יײוודָארב

 !?ַאכוּפעשט ַאזַא סעּפע ךייא טלעפעג יוו

 ...תועובש ,חסּפ טימ רָאפ ךיוא ָאד טמוק "ליּפש , רעקיבלעז רעד

 ...ןדיא עכעלטלעוו יד ייב ךיוא ַאכוּפעשט גונעג ןעניפעג טעוו ריא

 ?ןענעכערסיוא ץלַא ָאד ןעק רעוו

 ַאד ךיז ןלעוװ סע ןעוו רשפא .טשינ סייוו ךיא ? האופר יד טגיל עשזיואוו

 עלַא ףיוא ,תיב-ףלא ןופ קירוצ ןבױהנָא ןלעוו ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןעניפעג

 ,ןָאטּפױא סעּפע ךָאנ ןעמ ןעק רשפא -- ןבעל ןשידיא ןגיה ןופ ןטנַארפ

 ...רשפא

 ןפוא ןיאב ןעק ךיא םורָאװ .םעד ןיא קיצניוװ רעייז ביולג ןוא סע גָאז ךיא
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 לעווש ןפיוא זַא ,רָאלק ױזַא עז ךיא סָאװ םעד ףיוא ןגיוא עניימ ןכַאמוצ טשינ

 רענַאקירעמַא ןוא םוטנדיא רענַאקירעמַא סָאד טייג טרעדנוהרָאי ןטרעפ ןופ

 זוגָא .רד יַאבַאר רעטנַאמרעדנביױא רעד סָאװ ,געוו םעד ףיוא טייקשידיא

 םעניא ,טקרעמַאב ןיוש יו ,טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ייסע ןייז ןיא טעז

 רענַאקירעמַא רעד סָאװ ,'םזיַאדושזד , ךוברָאײ-לטרעש רעמונ ןלעיצעּפס

 ירד יד ןופ גנורעייפ רעד דובכל ןבעגעגסױרַא טָאה סערגנַאק רעשידיא

 -לופ ןופ :טסעפ טלעטש ןוא ,עקירעמַא ןיא ןבעל שידיא רָאי טרעדנוה

 ַא ןרעוו ןופ ןוא ,גנוכיילגסיוא ןוא גנושימסיוא ,עיצַארגעטניא רעקידנעטש

 ךס ַא טימ עיצַאנ רעכעלטייהנייא ןַא ןופ רעטסומ רענַאקירעמַא, םעניא דילג

 ..."ךריק עשידיא , ַא -- "ךריק, ַא ךָאנ טניימ סָאד סָאװ ,"סנביולג

 סיַאבַאר רעטרעדנוה ערעדנַא ךָאנ ןוא ,זוגָא .רד יַאבַאר רעד ךיז לָאז

 ןדיא עטרילימיסַא טשינ ךָאנ ןוא עטרילימיסַא ןיוש רעטנזיוט ןוא ,םיא טימ

 ץרַאה ןיימ רעבָא ,טסולג ץרַאה רעייז לפיוו טימרעד ןעיירפ עקירעמַא ןיא

 ...קיטייוו ןופ ןעגנַאגעצ ןופרעד טרעוו

 ָאקיסקעמ ,1955 ,1 .נַאי ,"עמיטש יד ,

 סָארג ילמפנ

 סעומש ַא

 יו יצ ,טרעצנָאק ַא ןעגניז וצ עניב רעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא רעדָא

 -נײרַא םייב רע דָא ,ןָאפָארקימיָאידַאר ןרַאפ ןענַאטשעג טלָאװ ךיא

 ךיז ץעז ןוא ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד דניצַא ךיא םענ ,ןטַאלּפ ןיא ןעגניז

 רעד ."רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , דנַאב ןטייווצ ןיימ ןביירש קעוװוַא

 ןענישרעד זיא רעביירש עשידיא ןעצ טימ "סויוורעטניא , דנַאב רעטשרע

 רעביירש עשידיא ןינמ ןטייווצ םוצ ךיז ךיא םענ טציא ,1955 ןיא ,ןרָאיַארַאפ

 םעד ןגעוװ ןטכַארט ןוא ןליפ ,ןגָאז וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןרעה ןלעוו רימ ןוא

 םענופ בצמ םעד ןגעוו ןוא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ בצמ

 ,ללכב עקירעמַא ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןשידיא

 רעדנוזַאב ויוורעטניא ןדעי וצ סערוטרעוװַא עניימ ןיא בָאה ךיא ביוא

 ,ןענוװַאד דומע םוצ ןעגנַאגעגוצ טלָאװ ךיא יוו ,ליפעג קידנוװַאד ַא טי ֹ



 ינדרי יכדרמ 14

 ןצימע בָאה ךיא רעדָא ,ןעמָאנ ןלופ םייב ןכַאז ןפורעגנָא דנַאב ןטשרע םעניא

 ןטכייל ןייק טימ ןָאטעג טשינ סע ךיא בָאה ,ןעמענ קידנענָאמרעד טרירעגנָא

 רעקיצנייא רעטולָאסבַא רעד טימ רָאנ ,ץרַאה גנירג ַא טימ רעדָא ,טימעג

 ייטשרַאפ ןוא םיא עז ךיא יו ,תמא םעד ןלייצרעד וצ ןוא ןטכײלַאב וצ הנווכ

 ,..םיא

 ןיב ךיא -- רעדָא ,ןיב ךיא סָאװ סָאד ןיב ךיא רעדָא :ךשפנ-הממ זיא'ס

 ןטימ יוװ ױזַא ןוא .טשינ ייג ךיא -- רעדָא ,םָארטש ןטימ ײג ךיא רעדָא .טשינ

 טשינ טגיל סע לייוו ,ןלעװ ןיוש לָאז ךיא וליפַא ,ןייג טשינ ךיא ןעק םָארטש

 ייב טניימ םָארטש ןגעק ןייג וצ ןוא .םָארטש ןגעק ןייג ךיא זומ ,עבט ןיימ ןיא

 ךיז ןטלַאהַאב טשינ ,ןוַאלק ןייק ןייז טשינ ,םירובד ערָאלק ןדייר וצ ;רימ

 םתס ןופ ,לַארָאמ רעכיוה ןופ ,דייר ענייש םתס ןופ רעיילש ַא רעטנוא

 וצ טשינ רעדָא ,ןעמָאנ םייב ןכַאז ןפורוצנָא רָאלק טשינ ןוא ןעגנוקידלושַאב

 וצ טשינ ,רעגָאזכָאנ ,רעקמָאבכָאנ ןייק ןייז טשינ ,ןעמענ ןייק ןענַאמרעד

 םיאנוש ךיז ןפַאשנייא רַאפ ןבָאה וצ ארומ טשינ ,םענעי רעדָא םעד ןעווענַאש

 ...תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד וצ ,ץרוק ,הסנרּפ ןרילרַאפ רַאפ וליפַא ןוא

 ,בגַא ,ןעמעוו ףיוא ,ליּפשייב םוצ ,רעביירש רעשידיא רעגיה רע'בושח ַא

 זיא סָאד סָאװ ,שטנעמ רע'בושח ַאזַא טקנוּפ זיא רע זַא ןגָאז ךיוא ןעק'מ

 רימ טביירש ,רעביירש רעשידיא עגיה יד ןשיווצ ָאד טייקנטלעז ַא רָאג תמאב

 ןיא ןבירשעג טָאה ריא סָאװ ,טרָאװ סעדעי ךייא ביולג ךיא, :ווירב ַא ןיא

 ךיוא ןיב ןיילַא ךיא "רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא, דנַאב ןטשרע רעייא

 רעבָא ,תמא טנעצַארּפ טרעדנוה ץלַא זיא סע ,ויוורעטניא ןַא ןבעג וצ טיירג

 טשינ ךיא ןיב טּפיוהרעביא -- ןגָאזסױרַא טשינ תמא ןצנַאג םעד ףרַאד'מ

 ןענַאמרעד וצ ןוא ןעמָאנ םייב ןכַאז ןפורנָא ןופ עדָאטעמ רעייא טימ םיכסמ

 ,"ןטייקכעלנעזרעּפ ע'בושח ןָא טריר סָאװ ,ןעמענ

 ןשטנעמ ן'בושח ןוא רעלעטשטפירש ן'בושח םעד ךיא בָאה םעד ףיוא

 ןעק ,ךימ טקָארב'מ ןוא ךימ טקַאה'מ ןעוו זַא :סקידנגלָאפ טרעפטנעעגקירוצ

 ע'בושח ,, טסייה סָאװ -- םורָאװ .ןעמענַאב טשינ ןפוא םושב ּפַאק ןיימ סע

 סָאװ ,רענייא ,טייקכעלנעזרעּפ ע'בושח ַא טסייה רימ ייב ?"ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,רָאיטקַא ,רעגניז ,רעקיזומ ,רעלעטשטפירש רעסיורג ַא זיולב טשינ זיא

 רעדָא ,גרוטַאמַארד ,רָאסישזער ,רעצנעט ,רוטּפלוקס ,רָאטיזַאּפמָאק ,רעלַאמ

 רעשיטע ןַא ךיוא רָאנ ,רעריפ רעשיטילַאּפ יצ ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג

 !שטנעמ
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 ןעמ ןעק יוו ָאט -- שטנעמ רעשיטע ןייק טשינ זיא רענייא ביוא רעבָא

 ַא טכַאמ ןעמ ?ןעד סָאװ אלא !? ַא ?"טייקכעלנעזרעּפ ע'בושח ,, ןפורנָא םיא

 רעבָא ךיא טלַאה ,ונ .רעטסיימ ןייז ןופ קרעוװ םעד ּפָא טלייט'מ :דיישנשיווצ

 ,סנייא -- רבחמ ןייז ןוא קרעוװו סָאד זיא רימ ייב ! דיישנשיווצ ַאזַא ןופ טשינ

 רָאנ ,ןשטנעמ םענופ ,ןבעל םענופ זיולב טשינ דוסי רעד זיא תמא רעד

 ףיוא טסנוק ןימ רעדנַא רעדעי ןופ קיזומ רעד ןופ ,רוטַארעטיל רעד ןופ ךיוא

 ייס ןבעל סָאד ייס טרילרַאפ ,דוסי םעד טָא רעטנוא ןעמ טבָארג .טלעוו רעד

 ...טרעוו םעד ,טסנוק יד ייס ןוא שטנעמ רעד

 ךיז ןּפיינק רעדָא ,ךעלכייב יד ןיא ךיז ןשטַאּפ ןייק ןפלעה טשינ טעװ סע

 רעדָא םעד ןופ ןרוטַארָאלַאק ןוא רענעט ָאדַאװָארב םוש ןייק ,ןקַאב יד ןיא

 ,"ןטמירַאב , ,ןטפױקעגּפָא ןוא ןטפיוקרעטנוא ,ןכעלטרָאװטנַארַאפמוא םענעי

 ,רעקיטירק ,טסילַאנרושז ,טסיצילבוּפ ,רעטכיד "ןטמירַאב , רעקינייוו יצ

 -- רעריפ ןוא רעוט ןשיטילַאּפ ןוא ןלערוטלוק ,ןכעלטפַאשלעזעג ,טסיאייסע

 ןשידיא םעד ןגעוו ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןגעוו תמא םעד

 זומ :ללכב עקירעמַא ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק

 !טלעוװ רערָאג רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןרעוו טלייצרעד ןוא טרעלקעגפיוא

 ןוא ןעמעש טשינ ךיז ךיא לעװ ,טעקַאנ ןָאטסיױא ןצימע ףרַאד'מ ביוא

 ,דנַאב ןטשרע ןיימ ןיא ןָאטעג סע בָאה ךיא יוװ ,ןָאט רעטייוו ךיוא סע לעוװ

 טעוו'מ רעמ סָאװ :טרעקרַאפ -- רימ ןָא גונעג ָאד ןענייז "סרעיירש-ַארוה,

 ןופ בצמ םעד ןגעוװ ןביירש ןוא ןדייר טעוו'מ רעקינייװ סָאװ ,ןטלַאהַאב ךיז

 ןגיה םעד ןגעוו ןוא ,עקירעמַא ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 ...ןרעוו סע טעוװ רעגרע ץלַא ,ללכב ןבעל ןשידיא

 ךָאנ ףיוא ןוא ,עיצַאלימיסַא רעד ףיוא דלוש יד רדסכ ןפרַאוו סָאד

 ,עטכַארטעגסיױוא טשינ ןוא עטכַארטעגסיױא ,תוביס רענַאקירעמַא ערעדנַא

 ךיא .םורָאװ .ןגיוא יד ןיא דמַאז ןטיש יו רעמ טשינ זיא ,עשלַאפ ןוא ע'יתמא

 טלַאה ךיא לייוו ,רענייא רעדעי יו טקנוּפ תוביס רענַאקירעמַא יד טוג ןעק

 ןוא -- ךיז טוט סע סָאװ רעה ןוא עז ןוא דנַאל ןרעביא ןרָאפמורַא ןייא ןיא

 רעגניפ ַא טימ טזייוו'מ רעדייא זַא :סולשַאב ןקיצנייא םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,ןקינייר ,םדוק ,ףרַאד'מ !רעביוז ןייז ןײלַא ןעמ זומ ,םענעי ןוא םעד ףיוא ןָא

 בוטש ןיא םענעי וצ ןעמוקנײרַא טשינ ןעק'מ !זיוה ענעגייא סָאד ןקינייר ,ָאי

 תעשב ,"טמַארעגפיוא טשינ זיא ךייא ייב רעדָא ,ריד ייב, :ןגָאז ןוא ןײרַא

 ...ןעקנוטשרַאפ ןוא קיצומש זיא בוטש ענעגייא סָאד
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 ןופ טשינ ביוא ,ןענרעל עקירעמַא ןיא סַאג עשידיא יד לָאז ןעמעוו ןופ

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעדור םייב ָאד ןעייטש עכלעוו ,יד

 טשינ ביוא ןענרעל עקירעמַא ןיא סַאג עשידיא יד לָאז ןעמעוו ןופ ?עסערּפ

 ,ןלערוטלוק ןשידיא םענופ ץיּפש רעד ןיא ַָאד ןעייטש עכלעוו ,יד ןופ

 עשידיא ,רעביירש עשידיא ןענעק יו ?ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג

 לופ זיא ָאד סָאג עשידיא יד זַא "! רוטַאטקיד , ןעיירש עקירעמַא ןיא רעריפ

 עשידיא ,רעביירש עשידיא ןענעק יו !? ךעלרָאטַאטקיד ןוא סרָאטַאטקיד טימ

 ןײלַא יז זַא ,ערעדנַא ןופ רשוי ןענַאמ ןוא ןעמוקסורַא עקירעמַא ןיא רעריפ

 !?טשינ סע ןגָאמרַאפ

 ןיא רעביירש עשידיא ייב "רשוי, ןופ ליּפשיב רעטוג ַא זיא טָא

 ...עקירעמַא

 ןגָאז ךייא טעוו ,ליפעג לקערב ַא טימ שטנעמ רעדעי ,תעד-רב רעדעי |

 ,רעניילק רעד יוו רעסיורג רעד ,רעביירש רעשידיא ַא זַא ,ןייז םיכסמ ןוא

 ייוו .ןבעל ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ ,הסנרּפ ןבָאה וצ טקיטכערַאב סיואכרוד זיא

 ,עקירעגנוה םורַא ןעייג סע רעלטסניק ןוא רעביירש סעמעוו ,קלָאפ ַא וצ זיא

 וצ סָאוװ ףיוא ןבָאה וצ זיא ךַאז ןייא רעבָא -- עזַאלכַאד ןוא ענעסירעגּפָא

 ...ןסערפ -- וצ סָאו ףיוא ןבָאה וצ זיא ךַאז עטייווצ ַא ןוא ,ןסע

 ,רָאי קיכעלייק ץנַאג ַא ,רדסכ ןענידרַאפ סָאװ ,רעביירש עשידיא תעב

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ,ןעצ ןוא טרעדנוה ,קיצניינ ,סיוא:ךָאװ ,ןייא-ךָאװ

 רעדָא "סטעוורָאפ , ןיא רעטעברַאטימ קידנעייז ,רערעמ ןוא ךָאוװ ַא רעלָאד

 ןבָאה רע דָא ,ךיוא ןטסנידרַאפ עקיטייז ןײרַא וצרעד ךָאנ ןּפַאכ ןוא ,"גָאט , ןיא

 ,עיצוטיטסניא רענעי רעדָא רעד ןיא "סבַאשזד-יטיסילבוּפ , עקידנעטש

 ךָאװ ַא רעלָאד 100 רעדָא 75 ןײרַא ייז טגניירב סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ,רוטנעגַא

 ייב טָאה ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י רעד ,עינוי רעייז זַא זיא ,רערעמ ןוא

 ןעמענוצרעטנורַא ןופ סולשַאב ַא ןעמונעגנָא גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא ןַא

 רַאפ לָאצּפָא םעניילק ַא רעביירש עטקיטפעשַאב יד ןופ תוריכש יד ןופ

 יז ןוא ,רעביירש-ןגעלָאק עקיטפרעדַאב:טיונ ןוא עקנַארק ,עזָאלסטעברַא

 ןרידיווער לָאז עינוי יד זַא סיואכרוד ןעגנַאלרַאפ ןוא ןגעקטנַא ךיז ןלעטש

 ןוא גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא ןַא ךָאנרעד טפור עינוי יד ןוא ,סולשַאב םעד

 קימיטשנייא טרעוו סע ןוא טרידיוער טרעוו סולשַאב רעטשרע רעד

 ַא טניימ סָאד סָאװ ,עקיליוויירפ ַא ןייז לָאז גנורעײטשַאב יד זַא ןעמונעגנָא

 ףרַאד רעביירש עשידיא עכלעזַא -- הלטבל הכרב עקיטנעצַארּפ טרעדנוה
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 ,טנעה יד ןקַאהרעביא ךיוא ייז ףרַאד'מ רָאנ ,טעקַאנ ןָאטסיוא זיולב טשינ ןעמ

 ןוא רוטַארעטיל ןייק ןעױרטרַאפנָא טשינ ןעמ רָאט רעביירש עשידיא עכלעזַא

 ...עסערּפ

 .ויוורעטניא םוצ -- טציא ןוא

 םענעגייא ןַא טימ עקירעמַא ןיא רעטכיד ןוא רעביירש עשידיא יד וצ

 ןוא טרָאװ םענעגייא ןַא טימ ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב םענעגייא ןַא טימ ,םינּפ

 רעטשרע רעד ןיא טרעהעג ,גנַאלק ןוא טרָאוװ ןשידיא סיואכרוד ַא ,גנַאלק

 יד ןופ ךיוא רֶע זיא וצרעד .סָארג ילתפנ רעטכיד רעד ,קפס םוש ילב ,ייר

 רע זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןעמעוו ףיוא רעטכיד ןוא רעביירש עשידיא עקינייו רָאג

 ןוא שטנעמ רעד .רעטכיד רע'בושח ַא יו ,שטנעמ רע'בושח ַאזַא טקנוּפ זיא

 ןופ ןָאט-רעקיד'תומיענב רעד .טנַאה ןיא טנַאה םיא ייב טייג רעטכיד רעד

 ןָאט-ןקיד'תומיענב םעד טימ ףיונוצ שינַאמרַאה םיא ייב ךיז טסיג ,ןביירש ןייז

 עקיטרַאנגייא ןַא זיא רע :ץרוק .ןעזסיוא ןייז ןופ וליפַא ןוא -- ןדייר ןייז ןופ

 רעד ןיא ,ןבעל ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ייס ,טלַאטשעג

 .עקירעמַא רעשידיא

 רעקיצנַאוװצ יד ןיא ןבָאה עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיא ערעדנַא תעשב

 עסיורג "טעטכידעג, טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ רעקיסיירד בױהנָא ןוא

 יד ןגעוו ,ןיװטָאב ילתפנ ,טרעקעל שריה ,יטעזנָאװ ןוא ָאקַאס ןגעוו סעמעָאּפ

 עכלעזַא ןעזרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה ןוא ,טשינ ןעמעוו ןוא עקירעמַא ןיא סרעגענ

 ןוא םירפא ,רָאדלּפמורט ףסוי יו ןטלַאטשעג עשידיא עקיטכיל ןוא םירובג

 ןוא רעקיצנַאוװצ יד ןופ גנוגעווַאב עשיצולח עצנַאג יד ןוא ,קיזישט הנח

 טשרע ןוא ,תוצובק יד ןופ גנודנירג יד ,לארשי-ץרא ןיא ןרָאי רעקיסיירד

 רעשידיא רעיינ רעד ןופ םוקפיוא ןטימ ךָאנרעד ןוא ןברוח ןסיורג ןטימ

 ילתפנ טָאה ,"ןגָאװ ןלַאנָאיצַאנ, ןפיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז ייז ןבָאה הכולמ

 ייוצ טלָאמעד עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןבעגעג סָארג

 ערעטיול טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,"ןדיא ,, ןעמַאנ ןטימ רעדיל טימ רעדנעב

 ,גנַאלק ןוא טרָאוװ ןשידיא ,הבשחמ ןוא קנַאדעג ןשידיא ,ןטלַאטשעג עשידיא

 ףיוא ןטרַאו טפרַאדעג טשינ טָאה רע .רָאּפַאטעמ ןוא רילָאק ןשידיא

 טָאה סָאו ,םרכזו םמש חמי ,קלָאפ-רעדרעמ ןשישטייד ןייז ןוא ןרעלטיה

 םירפא רעדייא ,רעירפ ךס ַא טָאה רע רָאנ ,ןדיא ןָאילימ סקעז טכַארבעגמוא

 רעדָא ,"לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיול , ןייז ןבירשעגנָא טָאה ךַאברעיוא

 טָאה קיווייל .ה רעדייא ןוא ,"ןדיא עקידנלַארטש , ענייז ןײטשטַאלג בקעי
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 רעשידיא רעד ןבעגעג ,רעדיל עלַאנָאיצַאנ ענייז ןביירש וצ ןביוהעגנָא

 טניפעג'מ סָאװ ,רעדיל עשידיא עקיכות עכלעזַא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 ,"םיליהת, םעד טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רע ןוא ,"ןעמלַאסּפ , ךוב ןייז ןיא ייז

 ןטעברַאַאב ןוא ןעלמַאז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ןוא ,"תוליגמ ףניפ , יד

 ,"םילשמ ןוא ךעל'השעמ , עשידיא

 ףיוא טָאה'מ זַא ,ָאד ןגָאז וצ ןבירטרעביא רָאה ַא ןייז טשינ טעוװ סע

 ןיא ,ןענישרעד ןענייז ייז תעב ,"ןדיא , רעדיל טימ רעדנעב ייווצ סע'סָארג

 יו ,רעדנואוו:זייב ַא ףיוא יוו ,טלָאמעד טקוקעג עקירעמַא רעשידיא רעד

 רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא טָאה רעצימע סָאװ ,ץנַאלפ ןדמערפ ַא ףיוא

 ןשיטעָאּפ-שידיא ןטעטסַארכעצ ןקיטלַאמעד םעניא טייזרַאפ שיהבנג טכַאנ

 -קניל} ערעייז טימ יד טשרעוצ טעוװועשובעג ןבָאה סע ואוו ,דָאס

 ןופ רעטעברַא:טימ ןעוועג קיטייצכיילג ןענייז עכלעוו ,"סעקינטנָארפ

 ןוא "סטרעוורַאפ , ןשיטסילַאיצַאס ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןשיסקָאדָאטרָא ןעמורפ

 ,טלַאהניא רעשידיא ,ןכות רעשידיא ןעמעוו ייב ,"גָאט, ןשיטסינויצ

 .םויק ,גנובעלפיוא רעשידיא ,םזילַאעדיא רעשידיא ,ןפמַאק ןעלַאנָאיצַאנ

 ,סעיצַאריּפסַא ,ןעגנונעפָאה ,ןביולג רעשידיא ,ןעגנובערטש עשידיא ,המואה

 ,ףירט ןעוועג ןענייז ,סעיצידַארט ןוא סעינַאמרעצ ,םיניד ,רעגייטש רעשידיא

 ...ריזח -- ןדיא ןעמורפ ַא ייב יו

 ,דלַאװ ןיא לגייפ יד יו ,"יירפ , ןעגנוזעג ָאד ןבָאה ןטעָאּפ עשידיא ,ָאי

 טרַאװקרַאפ ןוא טרַאדרַאפ טײקטסוּפ רעד ןופ ןענייז רעמיוב יד זיב

 שידיא ַא טליּפשרַאפ טָאה'מ ןוא --- "יירפ , ןעגנוזעג ָאד טָאה'מ ...ןרָאוװעג

 רעד ןופ ןדָאב ןעיירפ ןפיוא ןייגפיוא טנעקעג ןייש ױזַא ָאד טָאה סָאװ ,ןבעל

 ...עקירעמַא רעיירפ

 ףיוא סָארג ילתפנ טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא תעב ,עגַארפ עטשרע ןיימ

 :ןעוועג זיא םיא טימ ויוורעטניא םעד ןבָאה וצ

 ?טנוזעג רעייא טימ ריא טלַאה יוװ --

 ןטוג ןכעלנייוועג ןייז טימ ,רעטכיד רע'בושח רעד טָאה םעד ףיוא

 עצרַאװש עטכידעג יד רעטנוא ןגיוא עכעלשידיא עסיורג ןוא לכיימש

 :טרעפטנעעג ךעלשידיא ,ןעמערב

 !רעגרע טשינ רעטייוו יאוולה ,ינדרי טניירפ ,םשה ךורב --

 ךיא בָאה רעירפ .ויוורעטניא םוצ ןטערטוצ ךיילג רימָאל ,ױזַא ביוא ---
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 ךייא ךיא לעוװ דניצַא ,"טנוזעג רעייא טימ ריא טלַאה יו, טגערפעג ךייא

 ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ טציא טלַאה'ס יוװ :ןגערפ

 ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ,ינדרי עגעלָאק ,עדָאירעּפ -ילב יד --

 יד רוטַארעטיל רעזנוא טָאה םעד ץוח .רעבירַא גנַאל ןיוש זיא עקירעמַא

 ןיא קעװַא ןענייז סע .תודיבא ערעווש ןטילעג ראי עכעלטע ענעגנַאגרַאפ

 רעטש רעסיורג ַא .רעטכיד ןוא רעביירש עקיטכיוו לָאצ ַא טייקיבייא רעד

 עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעזנוא ןופ גנולקיוטנַא רעקידרעטייוו רעד רַאפ

 רעזנוא ,תמא .רענעיײל עגנוי ןייק וצ טשינ ןעמוק סע סָאװ ,סָאד זיא

 יו רערעטנעגילעטניא ןַא ,רערעסעב ַא טנייה זיא רענעייל רוד רערעטלע

 עשידיא עגנוי ןיא לגנַאמ רעד רָאנ .קירוצ ןרָאי טימ ןעוועג סָאד זיא רע

 עשירעפעש סָאד גנורעטסיײגַאב טימ ךעלנייוועג ןגָארט סָאװ ,רענעייל

 ,רוטַארעטיל רעזנוא רַאפ רעטש רעטסנרע ןַא זיא ,טרָאװ

 ַא זַא ,רבדה-רקיע רעד זיא סָאד זַא ,סָארג טניירפ ,ריא טקנעד --

 ?רענעייל קיצניװ טָאה יז סָאו ,םעד בילוצ ןייא טּפמורש רוטַארעטיל

 ןּפמורשעגנייא טשינ טרעוו רוטַארעטיל ַא !ינדרי רבח ,טשינ סיוועג --

 -- תוחוכ עשירעפעש עגנוי וצ ןעמוק סע ןמז-לכ .רענעייל קיצניוװ ןבָאה ןופ

 עיינ זנוא ייב ןעמוקעגוצ ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןענייז עקירעמַא ןיא ןוא

 ,רוטַארעטיל רעזנוא רַאפ רַאפעג ןייק ָאטשינ זיא -- רעטכיד ןוא רעביירש

 ןזומ ןטסילַאנרושז .םעד ןגעוו ןרעטיימורט ןיא ןטלַאה רעעזצרַאוװש יד יו

 .רענעייל ןָא ןעמוקסיוא ןענעק רעטכיד .טרָא ןפיוא ךיילג רענעייל ןבָאה

 'ר .טרעוו ןקידנרעיוד ןופ סעּפע טפַאש רע זַא ,טסייוו רעטכיד ַא זַא ,טרפב

 זיולב םתסמ טַאהעג ןבעל םייב ןבָאה לוריבג-ןביא המלש 'ר ןוא יולה הדוהי

 רעבָא ןענייז העּפשה רעייז ןוא טייקסיורג רעייז .רענעייל עטלייצעג

 .ןרָאװעג טרענימעג טשינ םעדכרוד

 סעּפורג ןיא ָאד גנולייטנייא רעד ףיוא ,סָארג עגעלַאק ,ריא טקוק יו --

 ןופ גנולקיוטנַא רעד רַאפ רעטש ַא ןעוועג גנולייטנייא יד זיא -- רעביירש

 ?רוטַארעטיל רעשידיא רעגיה רעד

 זיא ךיא טלַאה ,ינדרי רעביל ןיימ ,סעּפורג ןיא גנולייטנייא יד --

 ,רוטַארעטיל ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ רעטש ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק

 יז .עּפורג ןייק ןיא טשינ ךיז ןקיטיונ רעטכיד ןוא רעביירש עקיטרַאנגייא יד

 ןקירעהעג רעייז זייווכעלסיב ןעמענרַאפ ןוא טנעיילעג ןוא טנעקַאב ןרעוו

 יד לָאמעלַא טָאה עּפורג ַא .עּפורג ַא וצ ןרעהעג ןופ ףליה רעד ןָא ץַאלּפ
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 -ַארעטיל עיינ רענעייל יד ןשיווצ רעלוּפַאּפ רעטכייל טכַאמ יז סָאװ ,הלעמ

 ַא זייוולייט ךיוא עּפורג ַא זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ןעגנומערטש עשיר

 רוטַארעטיל רעד ןופ ןריט יד ןמעוו רַאפ ןטנַאלַאט ערעכַאוװש יד רַאפ ףליה

 ,ןפָא קידנעטש טשינ ןענייז

 טָאה ריא יו ,ןעוועג ױזַא סע טלָאװ ,סָארג ילתפנ רעביל ןיימ ,יאוולה --

 רעבַא ,סעּפורג יד טימ ױזַא טשינ זיא'ס זַא ,זיא תמא רעד .טגָאזעג טשרָאקָא

 טנייז ױזַא יו :רימ טגָאז דניצַא ...םעד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא ןיוש בָאה ךיא

 ?ףעקירעמַא ןייק ןעמוקעג טנייז ריא תעשב ןרָאוװעג טנגעגַאב ָאד ריא

 בָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ ,ינדרי טניירפ ,טייצ עצרוק ַא --

 ןוא רעטעלבנכַאו עקיטלָאמעד יד ןיא רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא ךיא

 ברקמ קרַאטש ךימ ןבָאה ,ה"ע ,גרעבדלַאג .בַא ןוא יקסווָאנַאי .ש .ןלַאנרושז

 סָאװ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד גנוטײצנכָאװ ןייז ןיא יקסווָאנַאי .ןעוועג

 ,ץלַא טקורדעג טָאה ,טַאלבנכָאװ עטסנעעזעגנָא סָאד ןעוועג טלָאמעד זיא

 טַאלבנכַאװ ןייז ןיא גרעבדלָאג .בא ךיוא ױזַא ןוא .ןבעגעג םיא בָאה ךיא סָאװ

 ,"קלָאפ עשידיא סָאד,

 ?רעטייוו ןוא --

 טימ טנעקַאב ךיוא ךיז ךיא בָאה ,ינדרי עגעלָאק ,טייצ רענעי ןיא

 .רָאנ ןוא ןַאזנעסינ .א ,רעּפנייוװ .ז -- ייז ןשיווצ ,רעטכיד עגנוי עכעלטע

 ואוו ,"בײהנָא , לַאנרושז םעד ןבעגסױרַא טנַאלּפעג ןבָאה רימ ןוא ,ערעדנַא

 ןענייז סָאװ ,רעטכיד ןוא רעביירש עגנוי עטסרעמ יד טקורדעג ךיז ןבָאה'ס

 ךימ ךיא בָאה רעבָא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ."עגנוי, יד ךָאנ ןעמוקעג

 ,ןרעּפלַאה בייל-השמ ,בייל ינַאמ ,ווָאטַאנגיא דוד ."עגנוי, יד טימ טנעקַאב

 ןיא ןקורד ןעמונעג ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןעוועג ברקמ קרַאטש ךימ ןבָאה ,ה"ע

 םעד טעדנירגעג טָאה ווָאטַאנגיא ןעוו .רעכיב-למַאז ןוא ןלַאנרושז ערעייז

 יד ןופ רעכיב עירעס ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןוא "עקירעמַא , גָאלרַאפ

 ןטימ רעדיל עלעכיב טשרע ןיימ ןבעגעגסױרַא 1919 ןיא רע טָאה ,"עגנוי,

 ,רעדיל עקיד'הרוש-ריפ טרעדנוה עּפַאנק טָאה סָאװ ,"ןעמלַאסּפ , ןעמָאנ

 .תוליפת ןוא סעיצַאטידעמ

 ?טקורדעג ךיז ריא טָאה ,סָארג טניירפ ,ןלַאנרושז ךָאנ עכלעוו ןיא --

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,1917 ןיא ,רעירפ רָאי רַאּפ ַא טימ --

 רעטעּפש בָאה ךיא ואוו ,"טפנוקוצ , רעד ןיא ןע'ניסעיל ייב רעדיל טקורדעג

 ץניימ ןיא סױרַא ךַאנרעד ןענייז סָאוװ ,רעדיל עטסרעמ יד טכעלטנעפערַאפ
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 ןשידיא , ןקילַאמַא ןיא טקורדעג ךיוא ךימ בָאה ךיא ."ןדיא , רעכיב ייווצ

 .ב ןוא יקצַאטסָאלַאיב .י .ב ,רעּפנייוװ סָאוװ ,"םוקפיוא , ןיא ןוא "רעפמעק

 קחצי ייב טקורדעג ךיוא ךימ בָאה ךיא .ןבעגעגסױרַא ןבַאה ,ה"ע ,ןיּפַאל

 ."ךוב רעזנוא ,, ןיא ןע'נַאמביל

 ?ןענעכערוצ ךייא ןעמ ןעק רעטכיד עּפורג רעכלעוו וצ --

 עּפורג רעד וצ טנעָאנ ,ינדרי טניירפ ,ןענַאטשעג ןיב ךיא שטָאכ --

 רעקיזָאד רעד וצ ."עגנוי, יד ךָאנ רעטכיד וצ רעבָא ךימ ךיא ןכער ,"עגנוי

 ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב :רעטכיד ןוא רעביירש יד ןענעכערוצ ןעמ ןעק עפורג

 ,ה"ע ,לַאגיס .י .י ןוא ןָאזנסינ .א ,יקצול .א ,רעּפנייװ .ז ,ה"ע ,ןַאמזַאלג .ב

 -עגסױרַא זיא סע ןעוו עּפורג עטנָאמרעד ךייא ןופ עקיזָאד יד זיא --

 ,סעּפורג ערעדנַא יד יו טקנוּפ ,סעיצַארַאלקעד טימ ןעמוק

 טשינ לָאמנייק זיא עּפורג עטנַאמרעד עקיזָאד יד ,ינדרי טניירפ ,ןיינ --

 טָאה עּפורג רעד ןופ רענייא רעדעי .סעיצַארַאלקעד ןייק טימ ןעמוקעגסױורַא

 םענעגייא ןייז ןוא טרָאװ ןגייא ןייז רוטַארעטיל רעזנוא ןיא טכַארבעג רעבָא

 ערעטלע יד ןעוועג לטבמ טשינ לָאמנייק טָאה עּפורג עקיזַאד יד .ןוגינ

 סָאװ ,טקוקעג טשינ .ךיז ןופ ערעגניא יד רעדָא ,רעטכיד ןוא רעביירש

 ןטסנידרָאפ ערעייז ןעוועג לטבמ טשינ ןעמ טָאה ,לייט ףיוא טגירקעג טָאה'מ

 רעשידיא רעד טָאה עּפורג עקיזָאד יד .רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ

 ,טרָאװ ןשידיא ןופ טייקטרעטיילעג יד ןוא ןוויטָאמ עיינ ןבעגעג רוטַארעטיל

 גַאלרַאפ םעד טנָאמרעד רעירפ ,סָארג טניירפ ,ַאד טָאה ריא --

 זנוא ייב עקַאט סע טלַאה יו .טעדנירגעג טָאה ווָאטַאנגיא סָאװ ,"עקירעמַא,

 ?ןעגנַאלרַאפ ןינע ןטימ

 עשידיא עטַאווירּפ זנוא ייב ןלעפ סע זַא ,ינדרי רבח ,ןרָאי ןיוש --

 "וינ ןיא סױרַא ןעייג ,ןעמעלַא םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ .רעגעלרַאפ

 יד -- ייז ןשיווצ ,ןלַאנרושז ןוא רעטעלבנכָאװ עטוג עכעלטע קרָאי

 יד ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, סָאד ,"רעפמעק רעשידיא , רעד ,"טפנוקוצ,

 -רעטעברַא רעד סָאװ ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק, ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 ןיא ןקורד סָאװ ,"רוטלוק עשידיא, לַאנרושז-"ףוקיא , רעד ,סױרַא טיג גניר

 רָאי סכעלטיא ךיוא ןעייג סע .ןכַאז עשירַארעטיל עלופטרעוו רעמונ ןדעי

 ןרעו ,ךיז טיײטשרַאפ ,עטסרעמ יד .רעכיב עקיגָאוװ ,עטוג לָאצ ַא סױרַא

 .,סעיצַאזינַאגרָא ןופ ףליה רעד טימ ןײלַא רעביירש יד ןופ ןבעגעגסױרַא

 יד ןטײרּפשרַאפ ךיוא ןפלעה סָאװ ,ןטעטימָאק ענעפַאשעג לעיצעּפס רעדָא
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 ןופ ןוא רעטכיד ןוא רעביירש ןשידיא םענופ ָאד לרוג רעד זיא סָאד .רעכיב

 רימ :זיא רעבַא ךַאז:טּפיוה יד .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 .עקיבעגכַאנ יד ןופ ןוא רעעזצרַאוװש יד ןופ ןשרעהַאב ןזָאל טשינ ריז ןרָאט

 ,ך"נת ןופ ןעגנוצעזרעביא ערעייא ןגעוו ,סָארג עגעלָאק ,זיא סָאוװ --

 ?ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה ריא סָאװ ,ןעגנורעטש יילרעלכ יד ןגעוו

 סָאװ ,"םיליהת, רפס סָאד ןוא ,ינדרי רבח ,"תוליגמ ףניפ , יד רעסיוא --
 "שמוח, טצעזעגרעביא ךיא בָאה ,דנעב ערעדנוזַאב ייווצ ןיא סױרַא ןענייז

 רערעטש יד ןגעוו ןוא ."םינורחַא, ןוא "םינושאר םיאיבנ, יד ןופ ןלייט ןוא

 יו קרַאטש טפַא רימ טָאה'מ .ןדער וצ טציא יַאדכ טשינ זיא ןעגנורעטש ןוא

 טנעקעג טשינ טָאה רעבָא רענייק ךָאנ ,טולב ןיימ טּפַאצעג ,ןַאטעג

 ףיוא טציטשעג זיא סָאװ ,גנוצעזרעביא ןיימ זַא ,גנואיצַאב ןיימ ןבָארגרעטנוא

 גנושרַאפכַאנ רעכעלטנירג ַא ףיוא טיובעג זיא סָאװ ןוא ,םישרפמ עטסעב יד

 זיא ןוא ןעגנוצעזרעביא ערעדנַא יד ןופ שרעדנַא זיא ,טרָאװ ןכעלטיא ןגעוו

 ןוא ,סָאד ןעייטשרַאפ ןוא סָאד ןסייוו ןח:-יעדוי יד .ךיז רַאפ גנוכיירגרעד ַא

 ,םעד ןגעוו ןבירשעג ןבָאה

 ןעמענ יד ןפורוצנָא ןעוועג יאדכ ָאד טלָאוו'ס זַא ,טשינ ריא טקנעד --

 יד טָא ןעמ לָאז סָאװרַאפ ? סע וט ךיא יוװ ,ןבָאה ארומ טשינ רערעטש יד ןופ

 ?ייז סע טמוק סָאװרַאפ -- ןעווענַאש סרעּפַאצ-טולב עקיזָאד

 רעביל ןיימ ,רעקינייּפ ןוא רערעטש יד ַאד ןענָאמרעד וצ טָאטשנָא --

 ךימ ןבָאה סָאװ ,םימכח:ידימלת ,ןדיא ָאד ןענַאמרעד רעסעב ךיא לעוװ ,ינדרי

 רעד ןיא טקיטומרעד גנוצעזרעביא-ך"נת ןיימ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא רָאנ

 ,ה"ע ,דלעפנזַאר .ש ןוא ןיסעיל .א ,גרובזניג רעסיא .רד :ייז ןשיווצ .טעברַא

 יד ןבעג רימ לָאז סָאװ ,טַאנעצעמ ַא ןגירק טריבורּפ וליפַא טָאה ןיסעיל

 .ּפ ןוא .גנוצעזרעביא רעד ףיוא ןטעברַא ןוא ןציז ןענעק וצ טייקכעלגעמ

 ןפַאשעג טָאה ,גניר-רעטעברַא ןופ רָאטקעריד-גנודליב רעד ,ה"ע ,רעטבילעג

 רעדייא ,ןברַאטשעג זיא רע ."תוליגמ ףניפ , עניימ ןבעגוצסורַא ףיוא טלעג

 טָאה ,רָאי עגנַאל וצ ,ןינַאכ .נ ,םוקמ-אלממ ןייז רָאנ .סױרַא זיא ךוב סָאד

 טימ רע טָאה רעטעּפש ןוא ,ןבױהעגנָא טָאה רעטבילעג סָאװ ,טקידנע רַאפ

 ןופ גנוצעזרעביא ןיימ ןבעגעגסױרַא ךיוא ,ה"ע ,ןיקסַאב .י ןופ ףליה רעד

 ,"םיליהת,

 ?ןביירש רעייא ןופ ןויטָאמ-טּפױה יד ןענייז סָאוװ --

 -לטעטש יד ןענייז רעדיל עניימ ןיא ,ינדרי רבח ,ןוויטָאמ-טּפיױה יד --



 23 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ענייז טימ שטייד רעד עשר רעד סָאװ ,םייה רעטלַא רעד ןופ טעטש

 יד .לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיוא ןבָאה ,םמש חמי ,םיפתוש עכעלרעדרעמ

 טפַאשדנַאל רעד טימ ןוא ןשזַאזייּפ ןוא ןשטנעמ ערעייז טימ טעטש-לטעטש

 יד ךיא ןיימ "טעטש-לטעטש , טרָאװ םעד טימ .טעטש-לטעטש יד םורָא

 טימ לטעטש סָאד ךיא ביג "ןדיא , רעכיב עניימ ןיא .ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןזיב ,סָאבעלַאב םענייש ןוא דיגמ ןוא בר םענופ ,ןענױשרַאּפ ענייז

 ןוא רעדיל-רוטַאנ ךס ַא ךיוא בָאה ךיא .רעגערטרעסַאװ ןוא עלַאגעלַאב

 ךיוא ךיא בָאה רעדיל עניימ ןיא .רעדניק רַאפ רעדיל ןוא ,רעדיל עזעיגילער

 ַא ויטָאמ-טּפיוה רעד זיא "תוישעמ ,, ךוב ןיימ ןיא .ןוויטָאמ רענַאקירעמַא

 ,"םילשמ ןוא ךעל'השעמ ,, ךוב ןיימ ךיוא זיא ױזַא .רעכעלמיטסקלַאפ-שידיא

 ."סטרעוװרָאפ , ןיא טקורדעג גנַאלנרַאי בָאה ךיא סָאװ

 ןטימ טדערעגּפָא בָאה ךיא ןוא טקידנערַאפ ויוורעטניא רעד ךיז טָאה ָאד

 רעד .לָאמַאכָאנ ןפערט וצ ךיז טייצ רעטנעַאנ רָאג רעד ןיא רעטכיד ן'בושח

 .רעקידנעינַאמ ַא ןוא רענייש ַא רעבָא ,רעטלַאק ַא לסיב ַא ןעוועג זיא ןסיורד

 .ןגעוו ערעדנוזַאב ףיוא ןעמונרַאפ ךיז ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 ןטייו ןופ ילתפנ רעביל רעד טָאה -- !ינדרי רבח ,טנוזעג טייז

 :טרעפטנעעגקירוצ םיא בָאה ךיא ןוא ,ןעירשעגכַאנ

 ! ךיוא ריא --

 ןוא ןבירשעגנָא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ויוורעטניא רעד -- .ב .נ

 ןייג וצ ןעוועג טיירג טָא ןיוש זיא "טַאלבנכַאװ, רעמונ רעד ןוא ,טצעזעגסיוא

 סָאװ ,טיוט סרעטכיד ץבושח םענופ סעיינ עקירעיורט יד תעשב ,קורד םוצ

 טנַאקַאב זיא ,ּפָארַא למיה םענופ רענוד ַא יו גנולצולּפ ןעמוקעג זיא

 .ןרָאוװעג

 ןטימ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןופ רעטעברַאטימ עלַא ןופ ןעמַאנ ןיא

 יד טָא שינעלייא ןיא ךיא ביירש ,שארב ,זַאמביל קחצי עגעלַאק ,רָאטקַאדער

 םעד ףיוא רעצ ןפיט םעד סיוא יירש ןוא יירעקורד רעד ןיא קידנציז תורוש

 ייס ,ןטילעג רעטכיד ץבושח םענופ טיוט ןכרוד טָאה סָאוװ טסולרַאפ ןסיורג

 .טניירפ עכעלנעזרעּפ ענייז ייס ןוא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד

 ױזַא טעוו סָאװ ,ללח רעפיט ַא ןבילבעג זיא סָארג ילתפנ ןופ טיוט ןטימ

 טעװ סָארג ילתפנ ןופ לקנעב-רעטכיד סָאד .ןרעוװו טליפעגסיוא טשינ ךיג

 עשידיא יד ןרעדנַא ןכַאנ רענייא קעװַא ןעייג ייז .ןרעוװ ןטיברַאפ טשינ גנַאל

 זיא ףיט ןוא קָאטייװ רעד זיא סיורג .עקירעמַא ןיא רעלטסניק ןוא רעטכיד
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 ,ןטייווצ םוצ ןבָאה טשינ לָאז רעביירש ןייא תונעט ַא רַאפ סָאװ !רעצ רעד

 ןייק טָאה טיוט רעד רעבָא ,ןרעדנַא םוצ רעלטסניק ןייא ,רָאטיזָאּפמָאק ןייא

 ...ןשימוצנײרַא ךיז טשינ טכער

 רע'בושח ַאזַא טקנוּפ ןוא -- רעטכיד רעשידיא רע'בושח ַא ןברָאטשעג

 ...שטנעמ רעשידיא

 !ורפעל םולש

 .י .נ ,1956 ,30 ,לירּפַא ,"טַאלבנכָאװ רעקרַאידוינ,

 רעיומ רעד

 רעסיורג רערעדנַא טשינ זיאס רעכלעוו ןיא רעדָא ,גרוברטעּפ

 ,ענווָאק ,ענליוו ,עשרַאװ יוװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןופ טָאטש

 עמ רעיומ ןכלעוו טסואוועג טשינ ןעמ טלַאװ ,רעיומ רעד טגָאזעג עגיר

 ןיא רעבָא .ןרעיומ ךס ַא ןעוועג ןענייז טעטש עקיזָאד יד ןיא לייוו ,טניימ

 עמ ןעמעוו טסואוועג עלַא ןבָאה רעיומ רעד טגָאזעג טָאה'מ זַא עינשעווַאלס

 ַא ןעוועג זיא רע :רענעש ךָאנ .ןעוועג טשינ זיא ערעדנַא ןייק לייוו ,טניימ

 ךעלטעטש יד ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא עינשעווָאלס ןיא זיולב טינ ונימב-דיחי

 .םורַא

 ,קרַאמ ןטימניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטסיולק םענווַאלסָאװַארּפ ןכָאנ

 ןיא עדייבעג עטסכעה יד ןעוועג זיא ןוא ,םלוג רעטצוּפעגסיױא רעסייוו ַא יו

 סָאװ םלצ:ץיּפש ןייז טימ טשינ רועיש טָאה רע זַא ,ךיוה ױזַא ,ענשעווָאלס

 ןעוועג זיא סָאװ ,לָאפוק ןקיכעליײק-שיטנַאזיב ַא ןופ טקעטשעגסױרַא טָאה

 טנעקעג טָאה'מ ןוא למיה םעד טגנַאלרעד ,רעּפוק םענייר ןופ טּפַאלקעגסיוא

 זיא ,ענשעווָאלס ןייק ןרָאפעגנײרַא זיא'מ רעדייא ןעז םיא טייוו ןליימ רַאפ

 סעמעוו ,לטעטש םענופ עדייבעג עטסכעה עטייווצ יד ןעוועג רעיומ רעד

 ןייטש טפרַאדעג טָאה'מ .גיוא ןטימ ןּפַאכ וצ ןעוועג רעווש זיא סע ןדַאסַאּפ

 םיוק ןעמ טָאה ךַאנרעד טשרע ןוא ףױרַא ךיוה טעה ןסיררַאפ ּפָאק ןטימ

 .ןעז סעּפע טנעקעג

 רעכיוה :ךיוה ַא ןופ טקעיבָא ןַא ןעוועג זיולב טשינ זיא רעיומ רעד רעבָא

 ,עװקסָאמ ,ווָאקרַאכ ,סעדָא ,וועיק ןיא יצ ,רימָאטישז ןיא טלָאוװ'מ ןע 1 1
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 ענייש ךס ַא טימ ,עדייבעג רעקיקָאטש-ייוװצ רעקיד'תובחר קרַאטש ןוא

 ןטייווצ ןופ גנַאגסױרַא ןַא טימ קרַאמ םוצ ןָאקלַאב ַא ןוא ,ןלַאז ןוא םירדח

 ַא יו ,טנעוו עקיד טימ לגיצ עטיור ןופ טיובעג ןעוועג זיא סָאװ ,קָאטש

 .טשינ ,האנק ןופ טקעיבָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רָאנ ,ןײלַא גנוטסעפ

 ןוא ,סעקרעשטשַאי טימ ײרעכַאלּפָא ןופ ,שינעצירק-ןייצ ,טייקשירעניגרַאפ

 ןוא ןיז -- החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ סָאבעלַאב םעד טריזילַאבמיס טָאה

 ,ךוליה ,ןצכעריפ ערעייז טימ ,ךעלקינייא ,סרינש ןוא סמעדייא ,רעטכעט

 ,ןצכעגיילעצ ,טײקנזָאלבעגנָא ,טייקיד'סוחי ,םענרַאפ ,טייקשי'ריבג ,טייקכייר

 ,טניואוועג טרָאד ןבָאה עכלעוו ,המודכו לעטש

 ,רענטַאר לטָאמ טייג ַאדןָא :טגָאזעג טשינ ענשעווָאלס ןיא טָאה'מ :ונייהד

 :רעטייוו ןוא ! רעיומ רעד טייג ָאדןָא -- רָאנ ,רעיומ םענופ רעמיטנגייא רעד

 סע :ןגָאז םיא וצ ןעמ טגעלפ ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ סעּפע זיא םענייא זַא

 !קשח סרעיומ םעד טָאה רע :רעדַא !רעיױומ םוצ ייג -- טשינ ריד טלעפעג

 וצ ףרַאד'מ ! רעיומ רעד יוװ ךיז טזָאלב רע :יוװ ,ןצכעגָאז ערעדנַא ךָאנ ןוא

 יו ךיז טצוּפ ! רעיומ רעד יוו רעסערפ ַא !תורצוא סרעיומ רעד ןבָאה םיא

 םעד טשינ טסיב וד -- קערָאק ןפיוא ךיז ןעיירד וצ ףיוא רעה !רעיומ רעד

 ,עלערינש סרעיומ םעד ,למעדייא סרעיומ םעד ,עלעדניז ,לרעטכעט סרעיומ

 םענ ? רעיומ ןפיוא טקוקרַאפ ןיוש ךיז טסָאה וד ,ןיוש !לקינייא סרעיומ םעד

 וד !רעיומ םוצ טשינ ךיז ךיילג !רעיױומ םענופ היאר ןייק ּפָארַא טשינ ךיז

 ! טייקנסירַאפ סרעיומ םעד !ערה-רצי סרעיומ םעד !רעיױמ רעד טשינ טסיב

 רַאפ טשינ רעיומ ןרַאפ טסַאּפ סָאד !ּפָאק ןופ רעיומ םעד סױרַא ךיז גָאלש

 ןיא רעדָא ,םיא ןיא זיא'ס !ץתעגושמ סרעיומ םעד ,ייז רַאפ ,ךייא רַאפ ,ריד

 !טיטעּפַא סרעיומ םעד !ץתעגושמ סרעיומ םעד !רעױמ םעד ןיײרַא ריא

 .ג.ד.א !רעיױמ רעד יוװ ךיז ט'סוחי

 -ךיוה ַא סעּפע םתס ןעוועג טשינ זיא ענשעווָאלס ןיא רעיומ רעד ,ללכה

 זיא רע ,ןפירגַאב ןוא ןכַאז ךס ַא רָאג טריזילָאבמיס טָאה רָאנ ,עדייבעג עכיוה

 טקוקעגפיורַא ייס ןבָאה עלַא ןעמעוו וצ ,לטעטש ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג

 אנקמ טָאה'מ :עטשימעג ןעוועג ןענייז ןליפעג יד .טקוקעגּפָארַא ייס ןוא

 ...ןענוגרַאפ טשינ טָאה'מ ןוא ןעוועג

 יד יו ,טָאה ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ שאר רעד ,רענטַאר לטָאמ

 ַא -- רעיומ רעד זיא ,ןעייווצ ואוו זַא ,טסואוועג ,החּפשמ רעד ןופ עקירעביא

 סע טָאה ,החּפשמ רעד ןופ ערעדנַא יד טשינ ןוא ,םיא טשינ רעבָא .רעטירד
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 ייווצ יד ןוא ןיז ייווצ ענייז יוו ,רענטַאר לטָאמ ,רע זיא סנקירעביא .טרַאעג

 ,םיא לָאז'ס זַא ,םירחסמ יילרעלכ יד טימ ןעוועג ןעמונרַאפ ליפוצ ,סמעדייא

 ןשטנעמ סָאװ עלַאמ .ץלַא טגָאז'מ סָאװ ,ןײגנָא ,סמע דייא יד ןוא ןיז יד רעדָא

 ,טרָאד ןבעב ןוא ןדייר

 :ענשעוװַָאלס ןופ ריבג רעטסערג רעד ,רענטַאר לטָאמ ,רע זיא ,לייוורעד

 טלַאה סָאװ רעד ;תורוחס ײלרעלַא טימ דַאלקס ןסיורג ַא ןופ רעציזַאב רעד

 לַאװסיױא ןטוג םעד רַאפ קרַאטש רָאג טביול ַאנזַאק ןעמעוו ןוא טשטָאּפ יד

 רעד ;סעקשטירב ןוא ןענַאּפש ענייפ יד טימ ,דרעפ-רעלדָא ענטירּפס יד ןופ

 ייווצ יד טימ ןיז ייווצ יד סָאװ ,ןרָאטנַאק טימ רעדלעוו עסיורג ןופ רעציזַאב

 טייל סָאו ריקנַאב רעד :עסקַאט-לעב רעד ;טעטלַאװרַאפ ןבָאה סמעדייא

 ערענעלק ,ערעדנַא ךָאנ טימ טריפעגנָא טָאה ןוא ;ןטסירק ןוא ןדיא וצ טלעג

 טכַארבעג ,סמעדייא יד ןוא ןיז יד ,םיא ןבָאה עכלעוו ,םיקסע ,ערעסערג ןוא

 ,סנגעמרַאפ עסיורג

 טעברַאעג סמעדייא יד ןוא ןיז יד טימ רענטַאר לטָאמ רַאפ ןבָאה סע

 טינקעג ןוא טקובעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטלעטשעגנָא טימ ןבַאטש עצנַאג

 ןיא לטעטש עצנַאג'ס ןטלַאהעג ןבָאה ייז !ףיוה ןיא ץירּפ ןרַאפ יו ,ייז רַאפ

 זיא ךַאז םוש ןייק ...דרעפ יד ןופ סעצייל יד עלַאגעלַאב ַא יו ,טנעה ערעייז

 המכסה ס'החּפשמ-רענטַאר רעד ןָא ןרָאװעג ןָאטעג טשינ עינשעווָאלס ןיא

 ,ןשטנעמ ענייז טַאהעג םוטעמוא טָאה רע ! המכסה ס'לטָאמ ןָא רקיע רעד --

 ןבָאה ןוא ,טרעהעג ץלַא ,ןעזעג ץלַא ןבָאה עכלעוו ,ןרעיוא ענייז ,ןגיוא ענייז

 ,ןגָארטעגּפָא ןוא טגנַאלרעד ,ןבעגעגרעביא ץלַא

 שימייה לסיבַא טליפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענשעווָאלס ןיא עקיצנייא יד

 ,םידיסח רעליבָאנרעשט יד ןעוועג ןענייז ;םיא םוצ טנעָאנ ןוא ןלטָאמ טימ

 ןעוועג זיא רע ! דיסח רעליבָאנרעשט רעסייה ַא ןעוועג זיא ,לטָאמ ,רע לייוו

 סָאװ ,עשנעווַאלס ןיא זיולק רעליבָאנרעשט רעד ןופ סָאבעלַאב רעצנַאג רעד

 רעליבַאנרעשט רעד זַא ןוא ,טיובעגסיוא תואצוה ענעגייא ענייז ףיוא טָאה רע

 רע זיא ,ענשעווָאלס ןייק ןרָאפוצ ןעמוק טגעלפ ,עק'המלש 'ר ,יבר

 !רעיומ ןיא ןע'לטָאמ ייב ןענַאטשעגנייא

 ןלטָאמ ייב טסעג ןייז םידיסח רעליבָאנרעשט יד ןגעלפ ,רָאי ַא לָאמ ייווצ

 טָא ייב ! הרות-תחמש -- ןוא ןרָאפוצ ןעמוק טגעלפ יבר רעד ןעוו :רעיומ ןיא

 ןַא רָאג ןרעוו רענטַאר לטָאמ טגעלפ ,ןטייהנגעלעג עכעלרעייפ ייווצ יד

 יו רעמ ךָאנ .ןענעקרעד וצ םיא ןעוועג טשינ שממ זיא סע .שטנעמ רעדנַא
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 טגעלפ יבר רעד תעב טגיילעגפיוא קרַאטש ןעוועג לטָאמ זיא ,הרות-תחמש

 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןעלכיימש טלָאמעד טגעלפ םינּפ ןייז !ןרָאפוצ ןעמוק

 ןייז ןופ טייקגניירטש יד ;רעכייוו ןדייר ךיוא טגעלפ רע ןוא ,טייהנטלעז

 רָאה רעדעי ןופ ןעײרשּפַארַא ךעלטנייוועג טגעלפ סָאװ ,דרָאב רעוויס

 ןעמעלַא ןוא ןײגמורַא טגעלפ רע .ןדניוושרַאפ ןצנַאגניא טגעלפ ,רעדנוזַאב

 ןבָאה סרעוורַאס עטלעטשעגנָא-לעיצעּפס יד ןוא ,ןפנָארב ןוא ךַאקעל ןלייט

 ןעלגוק עשירפ ןשיט עטיירגעג עגנַאל יד וצ ןגָארטוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ןוא ךעלזלעה עטליפעג ,עקינייוו ןוא ענעשקָאל ,ןוויוא ןעמערַאוו םענופ

 ,ךעלבעב עסייה ,טיהַאנ ,ץלַאמש רעד ןעניר טגעלפ סע עכלעוו ןופ ,סעקשיק

 -- עקלַאיפ ןוא סָאװק רעשעלפ ,ַאשטעּפ עטלַאק ,עסיורג סעילָאסַאפ עטיור

 ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןבָאה םידיסח יד !טנַאה רעלופ רעטיירב ַא טימ ץלַא

 ךיז ןיא רָאנ זיא'ס ליפיוו ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא

 ןיא ןטלָאװ םידיסח רעדירב יד יוו שרעדנַא טשינ ןעזעגסיוא טָאה'ס .ןײרַא

 -לידב םיא ןלעטש ,ּפָאק םעד םיא ןסעּפָא ,ןייז םקונ ךיז טלָאוװעג ןע'לטַאמ

 ...לדה

 ַא ייב יו ,ןעזעגנָא ןע'לטַאמ ייב ךיז טָאה סָאד זַא :רעבָא ךייא טלָאמ

 ןַא רָאנ טנעקעג זיולב טָאה ,לדה-לידב ןעלטָאמ ןלעטשוצ ףיוא .ילפ ַא לגיופ

 ןרעקרעביא ןעק סָאװ ,סנױזַא סעּפע -- םערוטש ַא ,לובמ ַא ,שינרעטיצ-דרע

 ...ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןכַאז

 ץנייז ךיוא ןוא ,םיא טָאה'מ זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה רענטַאר לטָאמ

 זיא רע .טַאהעג ביל טשינ ,ענשעװָאלס ןיא ,סעמעדייא יד ט'מ ןיז ייווצ

 רעזייב ַא ןוא ריבג רענעסירַאפ ַא ,עסקַאט-לעב רעגניירטש ַא ןעוועג

 טנעקעג טשינ םיא טָאה רענייק !ץעזעג ןעוועג זיא טרָאװ ַא סנייז .רעשרעה

 רעלופ ַא טימ דָארג ןוא ,ןבעגעג טָאה רע סָאװ הקדצ יד .ןרַאּפשרעביא

 םיא וצ ןדיא רענשעווָאלס יד דצמ ןכַאמ רעכייוו טנעקעג טשינ טָאה ,טנַאה

 רעד טימ ןוא ,ןבעגעג לטָאמ טָאה טנַאה ןייא טימ םורָאװ .גנואיצַאב יד

 ךיז טָאה סע רָאנ ואוו ,טקיטשעג ןוא טקירדעג רע טָאה טנַאה רעטייווצ

 .ןעמעלַא ןופ ןסַאּפ ןטינשעג ןוא ןסירעג ,טָאזלעג

 רע יצ -- רענעי טָאה ,האוולה ןַא םיא ייב ןעילעג ,לשמל ,רענייא טָאה

 ןעוועג זיא טשינַא ,טייצ ןיא ןלָאצַאב טזומעג -- טשינ רעדָא טַאהעג טָאה

 ַא ןעוועג רע זיא ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,עסקַאט-לעב ַא ןוא !ךיז ןפע למיה

 רעדנוזַאב ןדעי ןופ טגעלפ רע !ןרעה טשינ רַאג סע לָאז'מ זַא ,רעגניירטש
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 אנקמ וצ סָאװ ןעוועג טשינ זיא סע .סעקשיק יד טימ רעבעל יד ןעמענסױרַא

 ןטלעשרַאפ ךיז טגעלפ'מ .ןעמוקנָא םיא וצ טפרַאדַאב ןבָאה עכלעוו ,יד ןייז

 ןייא טשינ .ןעגנַאגעג םיא וצ זיא'מ רעדייא ,געט יד טימ ןרָאי יד ,ןייבעג סָאד

 ...ּפָאק סרענטַאר לטָאמ ףיוא ןלַאפעג ליטש רעד ןיא זיא ,הללק

 ,קַאטשניב ַא ןיא יו ,טעמושזעג קידנעטש טָאה רעיומ ןיא קיניײוװעניא

 ןעוו טלָאמעד זיולב ,טונימ עליטש ןייק ןעוועג טשינ טרָאד לָאמנייק זיא סע

 רעד :ןעוועג זיא רעבָא רעטייוו .גָאטיײב ןפָאלש ןגיילוצ ךיז טגעלפ לטָאמ

 סע .ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג ןענייז עטלעטשעגנָא .סױרַא רעד ןוא ןיירַא

 יד ןופ ,דַאלקס םענופ :ןע'לטָאמ וצ קירוצ ןוא ןיה םיחולש ןגיולפעג ןענייז

 טימ ןיז ייווצ יד ןוא רע עכלעוו טימ םיקסע עלַא יד ןופ ןוא ,ןרַאטנַאק-דלַאװ

 טרַאשעג ךיז ןבָאה רענידַאב ןוא ןטסניד .טריפעגנָא ןבָאה סמעדייא ייווצ יד

 רעדָא ןייז טַאהעג טָאה רעדעי ,ןלַאז ןוא םירדח לָאצ רעסיורג רעד רעביא

 .עבַאגפיוא ריא

 יד !קָארַאװליפ ַא ףיוא יו ,טײרדעגמורַא טרָאד ךיז טָאה לטָאמ ןוא

 ארומ םיא רַאפ טָאה'מ .ןײרַא ליומ ןיא טקוקעג ןע'לטַאמ טָאה החּפשמ עצנַאג

 ,סמעדייא יד ,סרינש יד ,רעטכעט יד ,זיז יד :ףיוה ןיא ץירּפ ןרַאפ יו ,טַאהעג

 ןַא ...קָאריזָאק-דָאּפ םיא רַאפ ןענַאטשעג ןענייז עלַא -- ךעלקינייא יד

 ,עלערעּפ ,ענייז רונש עטסגניא יד זיולב ןעוועג זיא ןע'לטָאמ ייב םַאנסיוא

 ןוא ןגיא עניורב עט'מולח'רַאפ טימ ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא עכלעוו

 עקיצנַאלג ּפָאק ַא טימ ,עקנַאלש ַא ,ןשרַאק יװ ,ןּפיל עכעלטיור-קיטפַאז

 ןוא טנעקעג טָאה סָאװ ,עקיצרַאה-טוג ַא ךיוא וצרעד ןוא ,רָאה עווָאנַאטשַאק

 רַאפרעד יצ ,טַאהעג ביל קרַאטש יז טָאה לטָאמ .טלָאװעג טָאה יז סָאוװ ןַאטעג

 םתס יז טָאה רע לייוו יצ ,לבייוו סלדנוז ןטסגניא םעד ןעוועג זיא יז לייוו

 יז טָאטשנָא .טריפעגסיוא םיא ייב גנידצלַא טָאה יז רעבָא ,טַאהעג ביל ױזַא

 יז .ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג ריא רע טָאה ,ןיײרַא ןגיוא יד ןיא ןקוק םיא לָאז

 ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,םיא רעביא ףושיכ םענדָאמ ַא טַאהעג טָאה

 ,בייוו ענעגייא ס'לטָאמ סָאװ סָאד ...לטעטש ןיא ןעקנַאדעג יילרענדישרַאפ

 טנעקעג טשינ טָאה ,ץַאק ַא ייב יו ,ןגיוא עסיורג טימ ,ערַאד ַא ,עכיוה ַא ,הוח

 טָאה יז ןוא -- ןַאט-סּפיּפ ַא רָאנ טפרַאדעג עלערעּפ טָאה םיא ייב ץ'לעוּפ

 ,טלַאװעג טָאה יז סָאוװ םיא ייב ט'לעוּפ'עג ךיילג

 וצרעד זיא ןוא סוחי ןסיורג ןופ טמַאטשעג ןעמעלַא ץוח ַא טָאה עלערעּפ |

 ענעזעוועג ַא ,עטנרעלעג ַא ןעװעג זיא יז .בוט-גזמ ַא ןעוועג ךיוא
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 ןבָאה עינשעווָאלס ןיא .שיאערבעה טוג טנעקעג ךיוא טָאה ןוא עקטסיזַאנמיג

 רעקיצנייא רעד רַאפ טנכערַאפ ןעוועג זיא יז ,ריא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש עלַא

 ,טרָאװ ַא ןדיירוצסיוא ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס ןעמעוו טימ ,רעיומ םענופ

 ןייא .ריא ןגעוו ןעגנַאגעגמורַא ענשעווָאלס ןיא ןענייז תוישעמ ענעדישרַאפ

 ךיא לייוו ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש סרעדנוזַאב רימ ךיז טָאה לַאפ

 .השעמ יד זיא סָאד .ןלייצרעדרעביא טרעהעג לָאמ ךס ַא סע בָאה

 ןיג וצ ןביוהעגנָא ענשעווָאלס ןיא בצק רעד ןעלסַאי-ךורב טָאה סע

 םיא ייב זיא רעטייווצ רעד ךָאנ ךָאװ ןייא .ּפָארַא רעטוּפ םעד טימ קרַאטש

 סקָא ןַא זיא טָא ,ןרָאװעג ףירט המהב ַא זיא טָא .הטיחש יד ןרָאװעג ףירט

 שממ זיא רע :טנורג וצ ןעגנַאגעג זיא שטנעמ רעד ןוא -- ןרָאװעג הפירט

 ואוו .ּפָאק ןרעביא זיב ןעילרַאפ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע .ןרָאװעג לדה-לידב

 יד ,לפעל ענרעבליז יד ,רַאװַאמַאס םעד :טצעזרַאפ ןיוש רע טָאה סעּפע רָאנ

 עלעטייק ענרעדליג סבייוו רעד ,רעטכייל ענעשעמ יד ,עטַאּפַאק עקיד'תבש

 רעמ ןיוש זיא סע ןוא ,סנשיק יד טימ ענירעּפ יד ,ךעלגניריוא יד טימ

 רעד יו שרעדנַא טשינ .טסוּפ .סיוא .בוטש ןיא ןבילבעג טשינרָאג

 !ףָארטש ַא םיא ףיוא טקישעגנָא טלָאװ רעטשרעביוא

 ץנַאלג ריא ןרָאלרַאפ לָאמַא טימ טָאה דרַאב עצרַאוװש-ןעּפ סלסָאי-ךורב

 ןענייז ןץ'תוכרטצה יד .זָארג רעטנקירטרַאפ יוװ ןעזוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 וצ ףיוא ןעמענ רע לָאז ואוו -- רעדניק ןביז טימ בייוו ַא :עסיורג ןעוועג

 טיונ ערעטיב יד רעבָא !ןעייל ןע'לטָאמ וצ ןייג טשינ רעמ ןיוש ןעק רע ?ןסע

 ַא טימ ןוא תוחוכ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רֶע ןוא ןבירטעג םיא טָאה

 :רעדיו רע זיא ,ּפָאק םענעזָאלעגרעטנורַא ןַא ןוא ןקור םענעגיובעג

 ןיא ןיוש רע טייטש טָא .האוולה ַא ךָאנ ןטעבסיוא ןע'לטָאמ וצ ןעגנַאגעג

 שממ ןעניר סע ,םיא ןופ ךיז טּפַאצ טולב סָאד ,טעניבַאק ןקיד'תובחר ס'לטָאמ

 ַא ,םיא ןרעהסיוא ןכַאנ ,טביילב ,לטָאמ ,רע רעבָא ,םיא ןגיוא יד ןופ ןרערט

 .ןעמ טניימ םיא טשינ יוװ ךיילג ,רעפייטש ַא ,רעטלַאק

 ?לטָאמ 'ר ,וצרעד ריא טגָאז עשז-סָאוװ --

 בָאה ךיא זַא -- ,טרעפטנעעג גניירטש םיא לטָאמ טָאה -- גָאז ךיא --

 םיריבג רענשעווָאלס ערעדנַא יד וצ ייג ,תואוולה ןייק ריד רַאפ רעמ טשינ

 !ןעייל ריד ייז ןלָאז --

 שממ ךיז טָאה ןוא ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ןייטש ןבילבעג זיא לסָאי-ךורב

 לָאז ןיהואוו :טכַארטעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע .ןריר טנעקעג טשינ טרָא ןופ
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 ַא זיא רע ?רעדניק יד טימ בייוו רעד ןגָאז רֶע טעװ סָאװ ?ןייג דניצַא רע

 ןוא ?ןעמענ שרעדנַא סעּפע וצ טציא ךיז רע ןעק יוװ ,תורוד:רוד ןופ בצק

 עקידייל טימ ?ןעמענ רע לָאז ואוו ! טלעג ןבָאה ץלַא ךָאד ןעמ ףרַאד ,ָאי ביוא

 / .ןעמענ טשינ ךַאז ןייק וצ ךיז רע ןעק טנעה

 ַא ךרוד יוו ,לסָאי-ךורב טָאה ,ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ױזַא קידנעייטש |

 ןעמונעג ךיז טָאה רע .לוק-ןעיורפ ןעמערַאװ ַא טרעהרעד גנולצולּפ ,םולח

 רע !ןעלערעּפ -- רונש עטסגניא סלטָאמ ןייטש ןעזרעד טָאה ןוא ןקוקמורַא

 ןענַאװ ןופ :ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ןוא טקוקעג ריא ףיוא גנַאל טָאה

 ןוא ןע'לטָאמ ץוח ,רענייק זַא ךיז טכַאד ? ןסקָאוװעגסיוא ָאד גנולצולּפ יז זיא

 -רפס ַא ייב ןרעווש טנעקעג טלָאװ רע .ןעוועג טשינ טעניבַאק ןיא זיא ,םיא

 זיא ןענַאװ ןופ ָאט ,טכַאמעגוצ ןײילַא רע טָאה טעניבַאק ןופ ריט יד זַא ,הרות

 ןעמונעג לסָאי-ךורב טָאה ,ןייז ךיוא ךָאד ןעק סע רעבָא ?ןעמוקעג רעהַא יז

 זיולב םיא ךיז טזייוו סע זָא ,תועט ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,ךיז ייב ןטכַארט

 ױזַא ןעוועג זיא רע ?טכַאמעגוצ טעניבַאק ןופ ריט יד טָאה רע זַא סיוא

 ...זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ טָאה רֶע זַא ,טלמוטעצ

 ליפיוו ,ןע'לטָאמ וצ ןפורעגנָא ךיז עלערעּפ טָאה -- ,ןבעל רעווש--

 ?ןעייל ךייא ייב לסָאי-ךורב ליוו טלעג

 ןגױא ענירג יד ןביוהעגפיוא רעטרעדנואוורַאפ-בלַאה ַא טָאה לטָאמ

 יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעמערב עוויס עקיד קרַאטש יד רעטניה ןופ ענייז

 קידנציז ןטייוו ןופ טָאה ןוא ,לגיופ ןשילרעטסיוא ןַא סעּפע ןופ ןעלגילפ ייווצ

 ואוו ,םענייז לעטָאפ םענעשוילּפ ןכייוו ןייז ףיוא שיט-טעניבַאק ןרעווש םייב

 ןעמונעג טָאה ןוא ,ןצעזוצקעוװַא טגַאוװעג טשינ ךיז טָאה ,םיא ץוח ,רענייק

 .ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ יז טלָאװ רֶע יוו ךיילג ,ןעלערעּפ ןטכַארטַאב

 ךעלרעטָאפ לטָאמ טָאה -- ?סניימ דניק ,סע טסגערפ סָאװ ןגעקטנַא --

 ,דרָאב רעוויס רעד רעביא טעלג ַא ןבעגעג ךיז טָאה ןוא טגערפעגרעביא יז

 לָאמ סָאד -- ןפורעגנָא ךיז עלערעּפ טָאה -- ,ןבעל רעווש ,ליוו ךיא --

 עטגנַאלרַאפ יד ןע'לסָאי-ךורב ןעייל טלעג ןגייא ןיימ ןופ ןוא הוצמ יד ןבָאה

 ! האוולה

 ןביוהעגנָא טָאה םינּפ ןייז .טקוקעג ריא ףיוא גנַאל טָאה לטָאמ

 ןגיוא ענייז ןוא רעכייוו ןרָאוװעג לָאמַא סָאװ זיא רע .ןענייש וצ זייווכעלסיב

 יבר רעליבָאנרעשט רעד ןעוו טלָאמעד יווװ ױזַא ,ןעלכיימש ןעמונעג ןבָאה

 ןכדש רעד ןעוועג עקַאט זיא יבר רעליבָאנרעשט רעד :בגא .ןרָאפוצ טמוק
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 עטַאט סעלערעּפ ךיוא םורָאװ !ןעלערעּפ ןוא לדנוז ןטסגניא ס'לטָאמ ןשיווצ

 יבר רעד ןוא ,לטָאמ יו טקנוּפ ,דיסח רעליבָאנרעשט רעסייה ַא ןעוועג זיא

 ַא ןעוועג זיא רע תמחמ ,ואולמו-םלוע ןַא ןטלַאהעג ןטַאט סעלערעּפ ןופ טָאה

 -- ריבג רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד ןוא ,םכח-דימלת רעסיורג

 ,לטָאמ יו ריבג ַאזַא טשינ שטָאכ

 טייצ עצנַאג יד קידנמענרעטנורַא טשינ לטָאמ טָאה -- ,עלערעּפ ,ונ--

 ריד לָאז הוצמ ַא ןָאט טסליוו וד דלַאביװ -- ,ןפורעגנָא ךיז ריא ןופ ןגיוא יד

 .ןרעטש טשינ םעד ןיא ריד לעוװ ךיא ,ןפלעה רעטשרעביוא רעד

 גָאז ַא ענעדירפוצ ַא עלערעּפ טָאה -- !רעוװש ,ךייא קנַאד םענייש ַא --

 | | .ןַאטעג

 לָאמַא טימ ,טייקיצרַאהטוג סעלערעּפ קנַאד ַא ,ןבָאה ןגיוא ס'לסָאי-ךורב

 ןייז רעביא ןעגנַאגעגכרודַא םיא זיא טײקמערַאוו ַא ןוא ןטכיולעגפיוא

 ,המשנ עיינ ַא םיא ןיא טצעזעגניירַא לָאמַא טימ טָאה יז .ןקור םענעגױבעגנָא

 עטוג יד רעדניק יד טימ בייוו רעד ןגָאזנָא םיהַא ןפָאלעג לענש זיא רע

 | | ...הרושב

 ,טלייצרעדרעביא ךָאנרעד ןיײלַא לסָאי-ךורב טָאה עטכישעג עקיזָאד יד

 ,לוש ןיא -- ןדיא רעינשעווָאלס רַאפ לָאמ רעקילדנעצ ,םיטרּפ עלַא טימ

 .עקטַאי רעד ןיא ךיז ייב ןוא ,קרַאמ ןפיוא ךעלדער ןשיווצ

 טָאה ענשעווָאלס ןיא "ךיירגינעק , ס'לטָאמ ןָא ןעוו ןופ טשינ סייוו ךיא

 ןעוו טַארוקַא סייוו ךיא רעבָא ,לגניא ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא לייוו ,ןגיוצעג ךיז

 ךיילג ןעמוקעג זיא שינעלסיירטפיוא יד !ןלַאפעג זיא "ךיירגינעק , סלטָאמ

 יו .ענשעווָאלס ןיא טכַאמ רעשיטסיוועשלָאב רעד ןופ םוקנײרַא םעד טימ

 ךיז ףכית ייז ןבָאה ענשעוװַאלס ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סעקיװעשלָאב יד רָאנ

 ןֿפױוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא לטָאמ -- םיריבג יד וצ ןבעגעג םענ ַא

 רעימ םעד ןעמונעגוצ ןע'לטַאמ ייב ַאקעשט יד טָאה עטשרע סָאד !לטעצ

 ןעלמערווַא וצ ןבילקעגניײרַא ךיז טָאה החּפשמ רעצנַאג רעד טימ לטָאמ ןוא

 ,הריד רעד ןיא רעקסַארט םעד

 יב זיולב טשינ ,סטוג ןוא בָאה ןצנַאג םעד ןריזיווקיר ןכָאנ ,רעטעּפש

 ןוא בָאה לייט םעד ,לטעטש םענופ םיריבג עלַא .ייב רָאנ ,ןיילַא ןעילטָאמ

 םענ ַא ךיז ןעמ טָאה ,טנַאה רעד ףיוא ףיוא-ןביוא ןעוועג זיא סָאװ ,סטוג

 ;רעמעדיוב יד ףיוא ןוא סרעלעק יד ןיא םיריבג יד ייב ןכוז וצ ןַאטעג

 ,סעּפָאש ,ןלַאטש יד ןיא ,רענטרעג ,ןפיוה יד ףיוא רעבירג ןבָארגפיוא
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 ,סנוויוא ןפרַאוװעצ ;סעילעטס ןסיירפיוא ;ןלָאּפ ,טנעוו ןכערבפיוא ;ןרעמַאק
 ;ןסַאצּפָא ןסײרּפָארַא ;ךיש ,רעדיילק ןענערטפיוא :סעקשטוק ,סעבור
 ןוא ןטלַאּפש ענעטלַאהַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא ,סנשיק ,סענירעּפ ןרעטשינכרוד
 עקידייל ןייק טימ ןעגנַאגעגקעװַא טשינ לָאמנייק ןענייז רעכוז יד .רעטרע

 עלַא ןענייז ייז .עטסיזמוא ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא החריט רעייז .טנעה

 ,םיצפח ערעייט טימ -- טעברַא רעייז רַאפ ןרָאװעג טנױלַאב טוג לָאמ |

 ןוא ןרַאװַאמַאס ,שעמ ,םילכ ענרעּפוק ,גרַאװרעטופ ,רעדיילק ,דלָאג ,רעבליז

 ןיא רענעגעוו ףיוא ךָאנרעד טריפעג טָאה'מ עכלעוו ,תורוחס יילרענדישרַאפ

 .ןעמונעגרעביא טָאה ַאקעשט יד סָאװ ,ןדַאלקס ןוא ןרעלעק יד

 ןוא טייצ לקיטש ַא קעװַא זיא'ס יו םעדכַאנ ,ַאקעשט יד טָאה לָאמנייא

 לייוו ,תורוחס ןוא םיצפח ענעטלַאהַאב ןעניפעג וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה'מ

 עלַא זַא ,לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא ,סיוא ךיוא ךָאד ךיז טזָאל לַאוװק ַא וליפא

 24 ןופ ךשמ ןיא ןלָאז ,ךיז ייב עטײלַאװ ענעדלָאג ענעטלַאהַאב ןבָאה סָאװ

 | ןוא ,סע ןַאט וצ ןלעפרַאפ טעוװ סע רעוו !ַאקעשט רעד וצ סע ןעגניירב העש
 טעוװ ,עטוילַאװ ענעדלָאג ריא ייב רעדָא םיא ייב ןעניפעג ךָאנרעד טעוו'מ

 ! ףָארטש :טיוט ןגירק

 ,לעפַאב רעקיזָאד רעד זַא ,ןלייצרעד וצ ָאד וליפא קירעביא רָאג זיא'ס

 ַא ןעוועג זיא סע !ענשעוװַאלס ץנַאג ןיא הלהב עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה

 טשינ סע טָאה ענשעווַאלס ןיא ,רעגייטש ַא ,רעוו ,םירָאװ ! לווייט ןרַאפ ליּפש

 םענרעדלַאג ןייא שטָאכ :ךָאל ַא ןיא ץעגרע ךיז ייב טקעטשרַאפ טַאהעג

 טנעקעג רשפא ןעמ טָאה ענשעווָאלס ץנַאג ןיא ?לרעפניפ רעדָא לרענעצ

 טנעקעג טָאה'מ עכלעוו ףיוא טײלעמערָא ןדיא יירד רעדַא ייווצ ןעניפעג

 רעבַא -- ךיז ייב עקשינעד ענעכַארבעצ ןייק טשינ ןבָאה ייז זַא :ןרעווש

 !רעטייוו

 טוג ץנַאג ןבָאה ענשעווַאלס ןיא עלַא םורָאװ .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס

 רעד טימ !טקעמש ַאקעשט רעד ןופ לעפַאב רעד סָאװ טימ טסואוועג

 ןדיא רענשעווַאלס יד ןבָאה !ןיינ ,ָא ...טשינ ךיז ןעמ טליּפש ַאקעשט

 ךעלרעפניפ ןוא ךעלרענעצ ענעדלָאג ענעטלַאהַאב יד ןגָארטפיונוצ ןעמונעג

 רַאפ לָאמנייא :ןצנַאגניא טכַארבעג טָאה'ס רע .ןײרַא ַאקעשט רעד ןיא

 טימ טלייטעג ךיז טָאה'ס רעװ ןוא ;ןיוש ןוא ןופרעד ןרעוו רוטּפ לָאמעלַא

 ענעדלַאג רענעטלַאהַאב רעד ןופ בלַאה -- טפלעה ףיוא טפלעה ַאקעשט רעד
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 רעטייוו ךיז ייב טָאזלעג בלַאה ןוא ,ַאקעשט רעד וצ טכַארבעג עטוילַאװ

 | ...ןטלַאּפש ןוא רעכעל ערעטסניפ יד ןיא ןקעטש

 רענעטלַאהַאב רעד ןופ קלח ןסיוועג ַא טָאה רענטַאר לטָאמ ךיוא

 ןופ ּפָאק רעד רעבָא ,ַאקעשט רעד וצ טכַארבעג רענייז עטוילַאו ענעדלַאג

 סָאװ םעד טימ טלעטשעגנדירפוצ טשינ ךיז טָאה ,ָאקנעשטרוי ,אקעשט רעד

 ןַא ןסעזעג ךיוא ַאקעשט רעד ןיא זיא םעד ץוחַא .טכַארבעג ייז טָאה לטַאמ

 םעד טָאה סָאװ ,ריע-ךב ַא ,שטנעמ רעשימייה ַא ,טסייה סָאד ,רעצימע

 ;ןײרַא רעיוא ןיא טעקשושעגניײרַא ליטש רעד ןיא ַאקעשט רעד ןופ ןטסטלע

 ןפיוא ןביולג ףרַאד'מ ןעמעוו ;:טשינ רעוו ןוא תמא םעד טגָאז סע רעוו

 ...תמא םעד ןעּפמָאּפסױרַא דלַאװעג טימ ףרַאד'מ ןעמעוו ייב ןוא ,טרָאװ

 רעטייוצ רעד ,סנַארַאב םעד דוד:ריאמ המלש ןעוו ,לשמל ,ױזַא

 יד טכַארבעג טָאה ,ץרענטַאר לטָאמ ךָאנ ענשעווָאלס ןופ ריבג רעטסערג

 ייב טרָאד טגיילעגקעװַא ייז טָאה ןוא ענייז עטוילַאװ ענעדלָאג ענעטלַאהַאב

 סָאד טָא; :טּפיױה םוצ טגָאזעג ייברעד טָאה ןוא שיט ןפיוא ַאקעשט רעד

 יד טָאה *ִ! טשינ ךיא בָאה רעמ ןוא -- טכַארבעג ךיא בָאה סָאד ,ךיא גָאמרַאפ

 טָאה ַאקעשט רעד ןיא שטנעמ רעשימייה רעד לייוו .טביולגעג םיא ַאקעשט

 ,תמא םעד טגָאז ,סנַארַאב םעד דוד:ריאמ המלש ,רע זַא ,טגָאזעג תודע

 יד רע טָאה םעד ץוח !שטנעמ-טרָאװ ַא רַאפ טסואווַאב ןעוועג זיא רע תמחמ

 זיא טכַאמ עשיטסיוועשלָאב יד סָאװ גָאט ןטשרע רעד טניז ,טייצ עצנַאג

 ןשידיא םייב ךיז טלַאה רע זַא ,םישעמ טימ ןזיוװַאב ,ענשעווָאלס ןיא ןײרַא

 ..."ָאניד אתוכלמד ָאניד , :ללכ

 ןיא רעקיצנייא רעד עקַאט ןעוועג זיא סנַארַאב םעד דוד-ריאמ המלש ,ונ

 רעד ןעוועג טשינ זיא לטָאמ רעבָא ,טלדנַאהעג ױזַא טָאה סָאװ ענשעווַאלס

 ַאקעשט רעד ןרַאנוצּפָא טכוזעג טָאה סָאװ ,ענשעווָאלס ןיא ריבג רעקיצנייא

 .עטוילַאװ ענעדלָאג ןינע םעד ןיא ךיוא ןוא -- ןטייהנגעלעג ענעדיש רַאפ ייב

 ףיוא ןסָאגעגסיױא לַאפ םעד ןיא ןרָאצ ןצנַאג ריא רעבַא טָאה ַאקעשט יד

 ...ּפָאק ס'לטָאמ

 ןע'לטָאמ ןופ ןעּפמַאּפוצסױא ןעגנולעג זיא ַאקעשט רעד יוװ םעדכַאנ

 םיא ייב טָאה'מ ןוא עטילַאװ ענעדלָאג רענעטלַאהַאב ןייז עגונב תמא םעד

 עטנפָאװַאב ןופ ךַאו ַא רעטנוא ןעמ טָאה ,רצוא-דלָאג ןצנַאג ַא ןענופעג

 ,שטורוװָא ןייק טָאטש רענדזעיוא רעד ןיא טריפעגקעווַא ןע'לטַאמ ןטסיקעשט

 .טכַאמ רערעכעה רעד וצ
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 םענעּפמורשעגנייא ןַא ןע'לטָאמ טָאה'מ יוװ ןעזעגוצ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 ,טסייה סָאד ,זיוה-ַאקעשט רעד ןופ טריפעגסױרַא ןטעשטרַָאקעגפיונוצ ַא ןוא

 ,טגינעקעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע ואוו ,רעיומ םענעגייא ס'לטָאמ ,ןייז ןופ

 ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רעיומ רעצנַאג רעד זַא ,טלייצרעד ךָאנרעד ןבָאה

 יד ןוא םיא רעביא טזַאלעגּפָארַא לָאמַא טימ ךיז טָאה ערַאמכ עקיד ַא זַא

 ,..יורג ןרָאװעג ןענייז טנעוו לגיצ-עטיור

 ןייק זַא רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,טשינ רעדָא ןעוועג תמא זיא סָאד יצ

 -- ןעמוקעג טשינ קירוצ רענטַאר לטָאמ ןיוש זיא שטורוװַא ןופ רעקידעבעל

 ,ךיא סייוו סָאד

 .י 1 ,1955 ,30 .צעד ,"טַאלבנכָאוװ רעקרָאיד-וינ;

 גרעּבנייטש חנ

 סעומש ַא

 רעד ףיוא ןגָאלשעג זיא יז סָאװ זיא קנערק עריא עלַא ןופ רעטסערג

 ַאזַא טקנוּפ זיא סע ."העד-ןייא , ךיז טפור סָאװ ,הלחמ רערעטסניפ = -

 ,רעסנעק -- יװ ,קנערק עקידנטכינרַאפ ןוא עקידנסערפפיוא ,עכעלרעפעג

 ,..ַָארטעצטע ,סילפיס ,סיזָאלוקרעבוט ,ַאימעקול

 ןיא סַאג רעשידיא רעד ןופ טייהרעמ יד ןעוו ,טייצ ַא לָאמַא ןעוועג

 :רַאנַא-לַאקידַאר רעדָא ,שיטסילָאיצַאס-לַאקידַאר ןעוועג זיא עקירעמַא

 רעדָא ,רענייא זיא רעמָאט .עקיבלעז סָאד ןייז טפרַאדעג עלַא ןבָאה ,שיטסיכ

 ,טכַאלעגסױא רעטיב ,ייז רעדָא ,םיא ןעמ טָאה ,שרעדנַא ןעוועג ,עּפורג ַא

 ןוא ןעיירעגעלש טימ ןלַאפַאב ,ייז יצ ,םיא זיא'מ רעדָא ,ט'קזוח'עגסיוא

 טקנעדעג ,רעגייטש ַא רעוו .עטָאלב וצ ןוא ׁשַא וצ ,ייז רעדָא ,םיא טכַאמעג

 -רוּפיכ-םוי, יד ןופ טנעיילעג טשינ יצ ,טרעהעג טשינ טָאה רעדָא ,טשינ סע

 ןעגנולמַאזרַאפ ןכערבּפָא ןופ ןוא ןעיירעגעלש ,ןעיירעלדיז יד ןופ ,"רעלעב

 !?ןטסילַאיצָאסה-ימיב רעדָא ,ןטסיכרַאנַאה:ימיב

 טרעצנַאק ַא ףיוא ןעמוקעג קירוצ ןרָאי טימ לָאמַא ןיב ךיא ,קנעדעג ךיא

 רעד רעבָא ,ן'תאלוח ךס ַא ןופ טדייל עקירעמַא ןיא סַאג עשידיא י ד
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 ןוא-סקלָאפ עשידיא ץוח ,רעגייטש ןיימ יוװ ,בָאה ךיא ואוו ,טיָארטעד ןייק

 ! רימ זיא ייוו יוא -- ןוא ןעגנַאזעג-לארשי-ץרא ןעגנוזעג ךיוא ,רעדיל-טסנוק

 "ןוגי ילע יתיגילבמ , הימרי ןופ ך"נת לטיּפַאק ַא -- !תוסרוקיּפַא ןַא טרעה

 לא יניע אשא, םילהת לטיּפַאק ַא ךיוא ןוא ,"איבנה תקעצ, ןעמָאנ ןטימ

 ןַא ,דיא רעקידלכייב ַא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא טרעצנַאק ןכָאנ ."םירהה

 עשטרוב ַא טָאה ןוא "טוטיטסניא םכילע םולש , ןקיטרַאד ןיא רעוט רעוויטקַא

 יד ןעגניז טפרַאדעג טשינ טָאה ריא, :אנשיל-יאהכ זָאנ ןרעטנוא ןָאטעג

 טשינ ןענייז רימ םורָאװ ,תוליפת יד טשינ ךיוא ןוא ,רעדיל רעניטסעלַאּפ

 םולש ןענייז ריִמ -- ןדיא עזעיגילער ןייק טשינ ןוא ,ןטסינויצ ןייק

 "! סעקינצמכילע

 סָאװ ,םעט ןרעיוז םענופ ןעיײרפַאב ךיז טריבורּפ רעכיג סָאְוו ךיא בָאה

 ןוא ,רימ ייב ליומ ןיא ןפורעגסױרַא טָאה "וינעשטרוב , רעקיזָאד רעד

 בָאה ,"ןיױשרַאּפ , ןקידלכייב םעד טקוקעגנָא עלייוו ַא בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 ,ןגָאז רשפא רימ ריא טנעק, :ןָאטעג גערפ ַא שיטסַאקרַאס םיא ייב ךיא

 ןוא ךָאטש םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רע *!? טבש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,רעטסימ

 לענש ךיז טָאה רע סָאװ טוג זיא'ס ןוא .ןגָארטעגּפָא לענש ךיז טָאה

 ַא ,רעקנעד יירפ ַא ,ןשטנעמ ןטרעלקעגפיוא ןַא ביל בָאה ךיא ...ןגָארטעגּפָא

 ...!גנוי-ןבָארג ַא טנייפ ךעלקערש בָאה ךיא רעבָא ,המודכו ןעמורפ-טשינ

 רעד ןופ טייהרעמ יד :ןָאסַאפ רעד ןטיבעג ַאד ךיז טָאה רעטעּפש

 רעדָא ,שיטסינומָאק-לַאקידַאר ןרָאװעג זיא עקירעמַא ןיא סָאג רעשידיא

 סָאד ןייז טפרַאדעג עלַא ןבָאה ,שיטנַארפ-קניל ןוא שיטסיקניל:לַאקידַאר

 זיא ,ַאוו-וא ,שרעדנַא ןעוועג ,עּפורג ַא ,רעדָא ,רענייא זיא רעמָאט .עקיבלעז

 ! ךיז ןפע למיה -- ןעוועג

 .טייצ רענעי ןופ "עיצַארטסוליא עקיניילק, ַא זיא טָא

 ןרָאי עגנַאל רַאפ ןוא רעטעברַאטימ רענעעזעגנַא ןַא ,גנַאל ירעה ןעוו

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא "סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער-קיטנוז רעד

 ןופ קידנעמוק-קירוצ ךָאנרעד טָאה ןוא דנַאלסור ןייק ךוזַאב ַא ףיוא ןרָאפעג

 ןופ "סטרעוורָאפ , ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןכילטנעפערַאפ ןמעונעג טרָאד

 ךָאנ וצרעד ןוא ,שיטסינומָאק-יטנַא ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ןקורדנייא ענייז

 -גָאטימכָאנ עשילגנע עטסטײרּפשרַאפ ןוא עטסערג יד ןופ רענייא טָאה

 ןקורדרעביא ןעמונעג "לַאנריױשזד-קרַאי-וינ, רעד עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ

 רעד ףיוא טלָאמעד ךיז טָאה ,ןעלקיטרַא עשיטסינומַאק-יטנַא עירעס ס'גנַאל
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 ַאזַא ,המוהמ ַאזַא ,םערוטש ַאזַא ןביוהעגפיוא עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא

 !רָאג ןביירשַאב וצ טשינ שממ זיא סָאװ ,עכורעוװַאז עדליוו

 רעד ףיוא המוהמ יד ןעוועג טלָאמעד זיא'ס סיורג יוװ רָאפ ךייא טלעטש

 רעדָא ,שיטסינומָאק-לַאקידַאר ןייז וצ ןופ עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא

 וליפַא טקריוועג ךיוא טָאה'ס זַא ,שיטנָארפ-קניל ןוא שיטסיקניל-לַאקידַאר

 -סטרעוורַאפ , םענופ רעדילגטימ עקינייא ףיוא שזַא הלועּפ ַא טַאהעג ןוא

 טשינ -- שארב ,קעדַאלוו .ב רעטלַאװרַאפ-"סטרעוורָאפ , ןטימ ,?טַאר

 יטנַא ןַא סיואכרוד ןעוועג זיא "סטרעוורָאפ , רעד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג

 ,ה ןגעק טמערוטשעג רעקיצניוו טשינ ןבָאה סָאװ -- גנוטייצ עשיטסינומַאק

 ןעגנוציז ענעפורַאפ-ַארטסקע יד ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסינומָאק-יטנַא ס'גנַאל

 גנַאל .ה טלָאװ ןַאהַאק .בַא טשינ ןעוו ןוא -- טַאר-"סטרעוורָאפ , םענופ

 ייוצ ףיוא עיצקַאדער-"סטרעוורָאפפ רעד ןופ ןגיולפעג טלָאמעד

 !ךעלדנעּפש

 גנַאל .ה טָאה עיצקעטַארּפ רעקיטכעמ ס'נַאהַאק .בַא טימ וליפַא רעבָא

 -פיוא ,עיצקַאדער-"סטרעוורָאפ , יד ןזָאלרַאפ טזומעג ץלַא ןגעווטסעדנופ

 דע -- ָאקיסקעמ ןייק טייצ לקיטש ַא ףיוא ןרָאפקעװַא ןוא ןביירש ןרעה

 ...םעז רובעיש

 עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ןופ ָאד טייהרעמ יד זיא ,רעדיוו ,טציא

 ַא רעדָא ,רענייא זיא רעמָאט !עקיבלעז סָאד ןייז עלַא ןפרַאד ,שיטסינויצ

 טָאג ךייא לָאז !ךיז ןפע למיה -- ַאװ-וא ,לָאמַא-רעדיוו ,זיא ,שרעדנַא עּפורג

 טשינ טמיטש סָאװ ,סעּפע ןביירש ,טרַאװ ַא ןדערוצסױרַא ןייז ליצמו רמוש

 ןבעל ןטימ רעכיז טשינ טנעז ריא !סַאג רעשידיא רעד ןופ טייהרעמ רעד טימ

 ...טדערעגּפָא ןיוש זיא הסנרּפ ןופ --

 רעד ןופ םויזָאפמיס ןכעלרעי םייב ןעוועג ךיא ןיב געט יד טשרע

 חילש רעד ,ןייטשרוב ףסוי .רד :ןעמונעג:לײטנַא ןבָאה סע ואוו ,"טפנוקוצ,

 ןופ רענייא ןוא דנוב ןופ רערעש לעונמע .רד ,לארשי ןיא תורדתסה רעד ןופ

 ןוא ,"טייצ רעזנוא , עקירעמַא ןיא טפירש רעשידנוב רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד

 ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ..."ןטסינויצ , ענעקַאבעג-יינ יד ןופ ןײטשטַאלג בקעי

 ןייק ללכב ןיב ךיא יו טקנוּפ -- ןלייצרעד טשינ םענייק ךיא ףרַאד ,טסידנוב

 -- טדערעג טָאה רערעש .רד ןעוו ,ןגעווטסעדנופ !טשינ שטנעמ:יײטרַאּפ

 ךיא ןיב ,ןדייר ףרַאד טסידנוב ַא יו ,טדערעג ,ךעלריטַאנ ,טָאה רֶע ןוא

 םיא טימ ירמגל בָאה ךיא ןעוו וליפַא ,טרעהעגסיוא םיא בָאה ןוא ןסעזעג
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 סָאװ ןעז ןוא לַאז ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה ריא רעבָא !ןעוועג םיכסמ טשינ

 זיולב טשינ !ןדייר ס'רערעש .רד ךָאנ ןוא תעב -- ןַאטעג ךיז טָאה טרָאד

 ןוא טובעגסיוא ןפוא ןטריזיליוויצמוא ,ןדליוו ַא ףיוא ץרערעש .רד ןעמ טָאה

 וצ סרוד םיא טיירג זיא'מ זַא ,טליפעג ךיוא ךיז טָאה סע רָאנ ,טפייפעגסיוא

 לַאז ןיא טייהרעמ יד יוװ ,שרעדנַא ןדייר וצ טגַאוװעג טָאה רֶע תמחמ -- ןייז

 ...!ןדייר לָאז רע זַא טלָאוװעג טָאה

 טָאה סָאו ,ןײטשטַאלג בקעי ?'"ןסַאמ, יד רָאנ סעּפע סָאװ ןוא

 .רד ןופ טכָאקעצ ױזַא ןעוועג זיא ,'רערעש .רד ךָאנ ןדייר טפרַאדעג

 טשינ ירמגל ךיז טָאה רע זַא ,ענייז יו ןעגנוניימ עטרעקרַאפ ס'רערעש

 ןעמונעג טָאה ןוא ,םויזָאפמיס ןופ עמעט רענעבעגעגנָא רעד ייב ןטלַאהעג

 רע ןוא טליפרעד סע טָאה ןײלַא רֶע זיב ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ןדייר

 .ןצעזקעװַא ךיז ןעגנאגעג זיא ןוא ןטימ ןיא טקַאהעגּפָא טָאה

 רעדָא -- ךיז טלדיא ױזַא ,ךיז טלטסירק סע יוװ :לטרעוו סָאד טייג יו ןוא

 ױזַא ,ָאד ךיז טקיטילָאּפ סע יו :ןגָאז ךיוא ןעמ ןעק עקיבלעז סָאד .טרעקרַאפ

 טסערפעצ ,"העד-ןייא , ךיז טפור סָאװ הלחמ יד ...ָאד ךיז טשירַארעטיל

 עשידיא יד ,רעביירש עשידיא יד ,סַאג עשירַארעטיל עשידיא עגיה יד ךיוא

 ,קיזומ עשידיא יד ,רעטַאעט ןשידיא םעד ,רוטַארעטיל עשידיא יד ,עסערּפ

 סָאד ןעגניז ָאד ןזומ עלַא .גנוניימ רעדנַא ןייק ןייז טשינ רָאט סע ...המודכו

 יִצ ,טליוו ריא יצ --- "ַארוה , ןעיירש ,"ןוגינ, ןקיבלעז םעד ,"לדיל, עקיבלעז

 ןייק ָאטשינ זיא ַאנַאקישטנַאב ןיא ! עיטַארקָאמעד ? שטיייטס .טשינ טליוו ריא

 רעד זיא רע זַא ,סקע רעביירש ףיוא ןגָאז עלַא ביוא ...עיטַארקָאמעד

 !"יעמס עינ, !שרעדנַא ןגָאז טשינ וטסרַאט ,רעטסטמירַאב רעד ,רעטסערג

 -- ללכב רוטַארעטיל ףיוא ןוא דיל ַא ףיוא ןיבמ לקיטש ַא ךיוא טנעז ריא ,יַא

 סע טייטש ואוו ...טייקטוג טשינ זיב ,ןעייק עלַא סָאוװ ןגָאזכַאנ טזומ ריא ,ןיינ

 טָא !ןלַאפרַאפ ? קינלַארּפ-רפס ןכלעוו ןיא ?ןייז ױזַא זומ סע זַא ,ןבירשעג

 !סע זיא סָאד

 ץעגרע טייטש סע םורָאװ !ןע'לטַאמ ייב טשינ ,ןיינ ? סע זיא סָאד טָא

 ...!"הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו, :שוריפב

 ;ליּפשייב ַא זיא טָא

 ןיא טגײלעגנײרַא ןץשַא םולש טָאה עקירעמַא עשירַארעטיל עשידיא יד

 ןעייּפש טשינ ריא טליוו רעמָאט .םיא ףיוא קעלק ןעייּפש עלַא ןפרַאד ,"םרח,

 ַא ןגָאז טייהנגעלעג ַא ייב רָאג טליוו ריא ,הברדַא רָאנ ,ן'שַא ףיוא קעלק ןייק
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 רענעברַאטשרַאפ-רעירפ רעד ןָאטעג טָאה סָאד יוװ ,םיא ןגעוו טרָאװ טוג

 ,ה"ע רעגינ .ש רענעברַאטשרַאפ-רעטעּפש רעד רעדָא ,ה"ע גרעבנירג םייח

 רעד לייוו :שינעעזנייא טַאהעג ךָאנ ןעמ טָאה ייז טימ ןוא ! רעדורב ,ַא -- זיא

 -- רעקיטירק ַא -- רעטייווצ רעד ןוא ,רָאטקַאדער ַא ןעוועג זיא רעטשרע

 !ערעדנַא יד טימ רעבָא ...ןבײהוצנָא ךיז ליפוצ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה

 ,"העד-ןייא , ךיז טפור סָאװ הלחמ יד ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ !טַאש

 ,טניירפ עניימ ,ָאי !עניטנעגרַא ןייק שזַא -- טלקייקרעד ךיוא ןיוש ךיז טָאה

 זַא ,גנוטכַא קרַאטש ןביג עכלעוו ,רעביירש עשידיא ןיוש ןציז ןטרָאד ךיוא

 טמענ תודימ עטכעלש זַא ,םינּפה .גנוניימ ענע גייא ןייק ןבָאה טשינ טלָאז ריא

 ףיוא "גיוא, ןַא ייז ןטלַאה זיולב טשינ ןוא ...עטוג יוװ ,רעביא רעכיג ןעמ

 רעד ףיוא ןוא ,ןײלַא סערייא-סָאנעוב ןיא סַאג רעשירַארעטיל רעשידיא רעד

 ,..קרָאי-וינ ףיוא ךיוא רָאנ ,עניטנעגרַא הנידמ

 !טניוטש ןוא טרעה

 ,"רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןיימ ןגעוו קידנביירש

 לאומש טָאה ,1955 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,דנַאב רעטשרע

 ןריסערעטניא םיא לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייק טרָאד ןענופעג טשינ יקסנַאשזָאר

 עשידיא ע'בושח ןעצ יד ןופ סעגַארפ ענימ ףיױא סרעפטנע יד ןיא

 קחצי ,רענפעש .ב ,סיוװעשַאב קחצי ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב :סרעלעטשטפירש

 .ש ,ןהָאק לסָאי ,גרעבדלָאג .צ .ב ,רעקידעבעל רעד ,ימלַא .א ,ןַאמביל

 טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע ?ןעד סָאװ רָאנ ,סעיטיוו השמ ןוא םיובנענעט

 ךיא ןַאמרעד ךוב ןיימ ןיא זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןוא רעגניפ יד ףיוא ןלייצ

 ןעמענ עכלעזַא רעטרע עטצעל יד ףיוא ןוא ,ןטסנטלעז םוצ ,ןטסקיניײװ םוצ,

 -- !ייוו ,יוא -- ךיוא ,ןוא ;"רעגינ לאומש ןוא ושָאטַאּפָא ףסוי ,קיווייל .ה יו

 זנוא רַאפ זיא רעכלעוו ,ינדרי .מ רעביירש ןוא ןזח ,רעגניז רעד , ךיא זַא

 ַא יו ,הניגנ ןגעוו ןביירש ןייז ןופ ןה ,ןעגניז ןייז ןופ ןה ,טנַאקַאב ןעוועג

 ךוב ןייז ןיא טניישרעד ,רעגניזַאב ַא ,רעקיריל ַא ,שטנעמ רעדלימ

 ןוא רעטרעטיברַאפ ַא יו ,'רעבירש עשידיא טימ סויוורעטניא,

 רַאפ ןטלַאה ערעדנַא עכלעוו ,סרעביירש עכלעזַא ןגעק רעצעה רענעסיברַאפ

 -סָאנעוב ,"גנוטייצ עשידיא יד ,) "טייצ רעזנוא ןופ עטסעב ןוא עטסערג יד

 ,(1956 ,רַאורבעּפ רעט-5 ,סערייא

 רענעסיברַאפ ןוא רעטרעטיברַאפ , ַא ןיב ךיא זַא ןקורדסיוא יד ,אלימ

 ךיא ביוא ...ןסיוועג ןייז וצ רעביא סע זָאל ןוא לחומ םיא ךיא ןיב ,"רעצעה
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 -רעשירעביירש ןיימ בילוצ טינ רעכיז סע זיא ,ןסיברַאפ ןוא טרעטיברַאפ ןיב

 טָאג בָאה ךיא לייוו ,עילָאד-רעשירעגניז ןיימ בילוצ טשינ יאדווַא ןוא ,עילָאד

 רעבָא ! ךיז ןגָאלקַאב וצ סָאװ טשינ עניימ סעילָאד עדייב ףיוא ,ןעקנַאד וצ

 ןטלַאה ערעדנַא עכלעוו ,סרעביירש עכלעזַא ןגעק, "וינעביירש , ןייז ףיוא

 םעד ףיוא ,רעדורב ,ָא -- 'טייצ רעזנוא ןופ עטסעב ןוא עטסערג יד רַאפ

 !רָאנ ןעק ךיא יו ,טקעריד ןוא ףרַאש ױזַא ןרעפטנע םיא ָאד ךיא לעוװ

 :לוק ןפיוא ךיוה ןעיירשסיוא יו שרעדנַא טשינ ָאד רימ ךיז טליוו סע

 ףרַאד ,טעקַאנ סיוא ךיז ןעוט ערעדנַא ביוא זַא ,טגָאזעג ךייא סע טָאה רעוו

 סע ריא טָאה ,דיא 'ר ,ןענַאװ ןופ ןוא !? ַא ?טעקַאנ ןָאטסיױא ךיז ךיוא ךיא

 ןץושַָאטַאּפָא ףסוי ,ז'קיווייל .ה רַאפ טנעגַא ןַא ןייז ףרַאד ינדרי .מ זַא ,ןעמונעג

 רעגניפ יד ףיוא ןלייצ ןוא ןציז ,ייז ןענַאמרעד קר ןוא ץרעגינ לאומש ןוא

 -- ךוב ַא םענייז ןיא ,רעקיצניוו טשינ לָאמ ליפוזַא ןוא ליפיוזַא טַארוקַא

 ?יײז ןענַאמרעד וצ ביוחמ ללכב זיא רע זַא רעדָא

 לָאז ךיא זַא ,םעד בילוצ ךוב ןיימ ןביירש טצעזעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 ,ץ'רעגינ לאומש ןוא ןױושָאטַאּפָא ףסוי ,ןץ'קיוויל .ה ןענַאמרעד טרָאד

 רעדָא ;לָאמ ליפיזַא ןוא ליפױזַא טַארוקַא רעגניפ יד ףיוא קידנלייצ

 ןיב ךיא לייוו ,ןעגנואוטפיוא עשירַארעטיל ןוא קרעוװ ערעייז ןקורוצסױרַא

 זיא'ס ואוו טרָאד רָאנ ,טשינ תרשמ סמענייק ןיב ןוא -- תרשמ רעייז טשינ

 רעבָא ,טנַאמרעד ייז ךיא בָאה ןעמענ ערעייז ןענַאמרעד וצ ןעוועג קיטיונ

 ןופ עטסעב ןוא עטסערג יד רַאפ ייז ןטלַאה ערעדנַא , לייוו רַאפרעד טשינ

 ןופ יו ,רעביירש ןופ "ןטלַאה , וצ ,רעדורב ,טמוק סע ןעוו !"טייצ רעזנוא

 ןוא ,רעלטסניק ערעדנַא ךָאנ ןוא רעלַאמ ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא ,רעקיזומ

 רעזנוא ןופ עטסעב ןוא עטסערג יד רַאפ, ,ןײלַא עשידיא זיולב אקוד טשינ

 ףיוא טשינ ירמגל ךימ זָאלרַאפ ןוא "ןטלַאה , םענעגייא ןיימ ךיא בָאה ,"טייצ

 ,ןייז טשינ ןלָאז ייז ואוו ,סײקסנַאשזָאר ןייק

 ,ויוורעטניא םוצ -- טציא ןוא

 ַא יו רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא טסואווַאב זיא גרעבנייטש חנ

 סָאװ ןעּפ עשיריל ַא טָאה רע .רעקיטירק:רוטַארעטיל ןוא טסיאייסע ,רעטכיד

 ַא זיא ןוא ,רענעייל םעד ןָא טקעטש סָאװ ןָאט ןעמערַאװ ַא ;ןסייב ךיוא ןעק

 רעד ןופ ןוא -- ללכב רוטַארעטיל ןופ דיסח רעסיורג ַא ןוא תמא ןופ רעכוז

 רַאפ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .טרפב רוטַארעטיל רעשידיא

 ןעצ ןופ ןטערטרַאּפ-טרָאװ ןלָאמעג ןוא טריפעגסױרַא טלעוו רעשידיא רעד
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 ,רעביירש עשידיא עטסנעעזעגנַא עמַאס יד ,עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיא

 גנוי, ךוב ןייז ןיא ןרעוװ סיורג ןוא ןסקַאװ וצ ןביוהעגנַא ָאד ןבָאה עכלעוו

 רעשידיא רערָאג רעד ןיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"עקירעמַא

 טעטעיּפ ךס ַא טימ ,טסנרע סיורג טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב סָאד .טלעוו

 ןוא טרָאו ןשידיא ןרַאפ םזַאיזוטנע ןוא םענרַאפ ןטיירב טימ ,טפַאשביל ןוא

 :רוטַארעטיל םענייפ ַא ןופ ןָאט רעד טליפעג ךיז טָאה סע .דיל ןשידיא

 עשירַארעטיל ןעמענוצפיוא יױזַא יו טסייו ןוא ןעק סָאװ ,רעקיטירק

 ןענעייל םייב טָאה ריא .םישוח ענייז עלַא טימ ןעגנופַאש ןוא ןעמעלבָארּפ

 ַא רַאנ ,רעקיטילַאנַא רעטלַאק ןייק טשינ ךייא וצ טדער סָאד זַא ,טליפעג

 המשנ רעד ןיא ףיט ןעגנירדניירַא ןעק סָאװ ,ץרַאה םערַאװ ַא טימ רעקיטירק

 ַא ןופ רעטַאלפ ןוא רעטיצ ןטסדנימ םעד טריּפשרעד סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ

 סמענעי ,ןליפעג סמעועי ןבעגרעביא ןוא ןייז ריבסמ גנירג ןעק סָאװ ,דיל

 ןקיטיונ םעד זיולב טשינ רַאפרעד טָאה רע ןוא -- ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג

 ,ליטס ןרעטיול ןקיטיונ םעד ךיוא רָאנ ,ןושל ןקיברַאפ

 ַא ךיוא ,טגָאזעג ןיוש יו ,סערעדנַא ןשיווצ זיא גרעבנייטש חנ לייוו ןוא

 עשירָארעטיל עלַא טעמכ ָאד טכַאמרַאפ םיא רַאפ ןעמ טָאה ,תמא ןופ רעכוז

 ןגָאז ןוא ןכוז רעטייוו ןופ ןטלַאהעגקירוצ טשינ םיא טָאה סָאד רָאנ .ןריט

 ענייז רַאפ טרָא ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה רע בא !תמא םעד

 ןכעלגעט ןשידיא רעקרַאי-וינ רענעי רעדָא רעד ןיא ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 ןשירַארעטיל ןשידיא רעקרָאי-ינ םענעי ןיא יצ םעד ןיא רעדָא ,גנוטייצ

 ,ןשטנעמ ענעגייא זלב טקורד'מ ןוא טקורדעג טָאה'מ ואוו ,לַאנרושז

 עכלעזַא ןיא ץַאלּפ טניפעג ןוא ןענופעג רע טָאה ,סעקינעקילק ענעגייא

 ןוא "עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד יו ןלַאנרושז עשירַארעטיל עשידיא ענייפ

 עשידיא עכעלגעט עכלעזַא ןיא רעדָא ,"טַאלבנכָאװו רעקרָאי-וינ, סָאד

 ענעגנַאגעגרעטנוא יד רעדָא "רעלדָא רעדַאנַאק, רעד יוו ןעגנוטייצ

 ןעּפ ןייז .רעכיב ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ."טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ

 -וצסיוא ,דיל ןשיריל ןרעטיול ןייז ןעגניזוצסיוא טרעהעגפיוא טשינ טָאה

 זיא סָאו ,טרָאװ ןשיטירק-רוטַארעטיל ןוא ןשיטסייאייסע ןייז ןרעמַאה

 ,טייקפרַאש ןוא טייקפיט ,טײקרַאלק ,טייקכעלטימעג טימ ןדָאלעגנָא

 טביירש ,"שטנעמ ַא טגנַאלרַאפ , ךוב ןטסעיינ ןייז וצ טרָאװרַָאפ םעניא

 לָאז שטנעמ רעד :זיא ךוב םעניא קנַאדעג טּפױה רעד, :גרעבנייטש טרָאד
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 שיטע ןבעל וצ ןענרעלסיוא ךיז ףרַאד רע רָאנ -- קיטע ןענרעל זיולב טשינ

 "...שטנעמ ןייק ָאטשינ זיא טַאט רעשיטע רעד ןָא -- -

 םעד רימ טגנַאלרעד -- קרעמש-קרעוו רימ גיוט סָאװ ! סע זיא סָאד טָא

 קרַאטש רעבָא ,קרעוװ ענייש טימ טקיטעזעגרעביא זיא טלעוו יד !!!שטנעמ

 !!!םישעמ עשיטע עכעלרעה ןיא ןוא ןשטנעמ עלעדייא ,עטוג ןיא ענדעשז

 רעד טימ רעלעטשטפירש ז'בושח ןטימ סעומש ןיימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 :לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןגערפ וצ ןרעוו דימ טשינ לעװ ךיא סָאװ ,עגָארפ

 רעשידיא רעד ןופ ןעגנואוטפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןענייז סָאװ --

 ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 ַא ףיוא ךיז טָאה ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה רעלעטשטפירש רעד

 :ןדער ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד ,טכַארטרַאפ עלייוו

 ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעפעש עטשרע ערעזנוא --

 יד .ןטסילַאעדיא עטכע ןוא ןטנַאלַאט עסירג ןעוועג ןענייז עקירעמַא

 .מ ןוא יקסוועשטניוו ,רעװַאשוָאב ,טַאטשלעדע :ייז ןשיווצ עטמירַאב

 ןוא רעדיל יד ןיא יא רענַאיצולָאװער ַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע .דלעפנעזָאר

 רימ ןבָאה עקילייה .שטנעמ רעקילײה ַא :ץלַא רעביא ןוא .ןבעל ןיא יא

 ענייז -- ןבירשעג טָאה רע יו ױזַא טלדנַאהעג טָאה טַאטשלעדע .,קינײװ

 .רעדיל ענייז וצ טמַארגעג ךיז ןבָאה םישעמ

 ?ץרעוװַאשווָאב ןגעוו זיא סָאװ ןוא --

 רעבָא -- טעָאּפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,ינדרי עגעלָאק ,רעוװַאשווָאב --

 ןופ טריפעגרעטנורַא םיא טָאה עכלעוו ,הביבס רעטכעלש ַא ןופ ןברק ַא

 ,גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה רעדיל ענייז .ןעניז

 רעשידיא רעד וצ גָארטיײב ןייז ןעוועג זיא סָאװ ? יקסוועשטניוו ןוא --

 ?רוטַארעטיל

 עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע סָאװ ץוחַא ,טניירפ ןיימ ,יקסוועשטניוו --

 ַא ,טעָאּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,רעלעטשטפירש עשיטסילַאיצַאס ערעזנוא

 ןעיצרעד ןפלָאהעג טָאה רע .טסינַאטעילעפ רענעטלעז ַא ןוא גרוטַאמַארד

 .רענעייל ןשידיא ןרעסעב םעד

 ?ץדלעפנעזַאר סירָאמ ןגעוו ןגָאז ריא טעװ סָאװ ןוא --

 ןעוועג זיא ,גנוניימ ןיימ טיול ,טייצ רענעי ןופ טעָאּפ רעטסערג רעד --

 ןעז סָאד ןעק'מ -- גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ סע זיא רע ןוא דלעפנעזַאר סירָאמ

 .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ ךעלטנירג ךָאנ זיא רע .עזָארּפ ןייז ןופ וליפַא
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 ןענייז סָאװ ,גרעבנייטש עגעלָאק ,רעביירש יד ןעוועג ןענייז רעוו --

 ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד ןעיוב ןפלָאהעג ָאד ןבָאה סָאװ ,ייז ךָאנ ןעמוקעג

 ?ללכב ןבעל ןשידיא ןפיוא ַאד ןעוועג עיּפשמ ןבָאה

 ,יקסניּפ ,ןירבָאק ,ןיביל ,שאוהי ,ןיסעיל :ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש--

 טַאהעג ןבָאה רעביירש עלַא יד .יקסווָאלטישז .רד ןוא ׁשַא ,ןעזייר ,ןייבשריה

 ןפיוא ייס ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעגיה רעד ףיוא ייס גנוקריוו עסיורג ַא

 העּפשה עקידנטײדַאב ַא טַאהעג טָאה יקסווָאלטישז .רד .ןבעל ןשידיא ןגיה

 ןייז טימ יו ןדייר ןייז טימ רעמ רשפא :ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ףיוא

 עשיטע ןייק טזָאלעגרעביא טשינ ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא רעבָא -- ןביירש

 ,עיצידַארט

 ?ללכב רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ תוהמ רעד זיא סָאוװ --

 סַאה קינייװ ,דנוש קיניײװ טָאה ,ינדרי עגעלָאק ,רוטַארעטיל עשידיא יד

 סָאװ ,רוטַארעטיל עשירַאטינַאמוה:שיטסילַאעדיא ןַא זיא יז ;דרָאמ ןוא

 ,םיאיבנ יד ןופ טעיױרטסעגנָא סענורטס עשיטע יד ףיוא טליּפש

 סָאװ ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד סיוא טעז ױזַא יוו ןוא --

 ?ןגיוא ערעייא ןיא יז טָאה םינּפ ַא רַאפ

 רוטַארעטיל עשידיא יד זיא ,טניירפ ןיימ ,ןעגנולכיורטש עלַא ץַָארט --

 ,הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןעגנַאגרעד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,עקירעמַא ןיא

 ? גרעבנייטש טניירפ ,ןעגנַאגרעד יז זיא ןיהואוו ,ןגָאז רימ ריא טנעק --

 יד וצ ,עקיצנייא יד וצ -- ןעייגרעד ןרוטַארעטיל עלַא ןיהואוו --

 -צטיל ןייק טייגרעד ןסַאמ עטיירב יד וצ .רענעייל עקיד'המשנ ענעבילקעג

 ,דנוש רעסיוא -- טשינ רוטַאר

 ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,"עגנוי, ענעפורעג:-ױזַא יד חכמ זיא סָאװ --

 ?עקירעמַא ןיא

 -ללכ יד ןופ טרעקעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ןעמוקעג ןענייז "עגנוי, יד ןעוו --

 -ַאלקעד ןוא טעטילַאטנעמיטנעס יד רעדיוורעד ןעוועג זיא ייז ,ןוויטָאמ

 טלָאװעג ייז ןבָאה ,רעלטסניק עטכע יוװ .רעביירש עקידרעירפ יד ייב עיצַאמ

 ןפַאש ןוא קיטכירפיוא ,םיטניא ןייז וצ טכוזעג ןבָאה ,ןטעטילַאנַאב ןדיימסיוא

 ןענייז יז ,"רקש, ןייק ןעוועג טשינ זיא "עגנוי, יד ייב .ליטס םענייפ ַא

 ןַא זיאס .טרָאוװ ןופ ןיז ןטסעב ןיא רעלעטשטפירש עוויטַאערק ןעוועג

 "עגנוי, יד ,"ןטסכיזניא , יד טימ םעטָא ןייא ןיא ןענָאמרעד וצ ייז טכערמוא

 ןיא עטסקיטכיוו עמַאס סָאד ןפַאשעג ןבָאה ,עקיצנייא יו רעדָא ,עּפורג סלַא
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 "יזניא , יד ןזייוו וצ ןבָאה סָאוװ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 ךיוא ייז ןביירש ,ץנַאלג ןוא ןײטשטַאלג -- ייווצ ייז ןופ זיא ןבילבעג ?"ןטסיכ

 טימ טנַאלַאט ןיא ןכיילגרַאפ טשינ ךיז ןענעק עדייב ןוא .שיטסיכיזניא טשינ

 ַאזַא ,"ןטסיכיזניא , יד ,ייז ןבָאה ואוו .ןבייל ינַאמ ןוא ןרעּפלַאה בייל-השמ

 טסירָאמוה ַאזַא ןוא ?ושָאטַאּפָא ףסוי רעדָא ?יָאבַאר .א יו רעלייצרעד ןטכע

 יד ?ןעוועג ,"עגנויא יד ייב ,ייז ייב זיא רידַאנ השמ יו טסיליטס ןוא

 טימ יו סעיצנעטערּפ עטלצניקעג רעמ טימ ןעמוקעג ןענייז "ןטסיכיזניא

 ,טנַאלַאט ןטכע

 עשידיא ןבָאה ,ריא טלַאה ,גרעבנייטש עגעלָאק ,טייוו יוו ףיוא ---

 ,דיל ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא עקירעמַא ןיא רעביירש

 ןוא -- ןבעל עשידיא עגיה סָאד ,עמַארד רעדָא ,ייסע ,ןַאמָאר ,גנולייצרעד

 ?ללכב דנַאל סָאד

 טשינ טלגיּפש רוטַארעטיל עשידיא יד זַא ,ינדרי עגעלָאק ,הנעט יד --

 יד ,יז זַא רעדָא ,ללכב דנַאל סָאד ןוא ןבעל עשידיא עגיה סָאד ,עקירעמַא ּפָא

 -- "עירעטירק, ןייק ,"לַאעדיא , ןייק טשינ טָאה ,רוטַארעטיל עשידיא עגיה

 טלעפ זנוא סָאװ .טשינרָאג ןגייצרעביא ייז ,סעיצקַארטסבַא ץלַא ןענייז סָאד

 יז ןטלָאוו ,ייא ;רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רענעייל עכעלרע :זיא

 ַא ןעמ טמענ ואוו רעבָא .טנַאקַאבמוא ייז ןענייז סָאװ קרעוװ ןענופעגסיוא

 רעשידיא רעד טימ ןעמענרַאפ טסנרע ןלעוו ךיז לָאז סָאוו ,קלָאפ

 ןעלגיּפש סָאװ רעדיל טימ רצוא ןַא טָאה עיזעָאּפ עשידיא יד ? רוטַארעטיל

 ןופ "ןָאטגנישַאוװ שזדרָאשזד , יו עמעָאּפ עכעלרעדנואוו ַאזַא ! עקירעמַא ּפָא

 ױזַא ןוא ! רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןיא טינ וליפַא ןעמ טניפעג ץרַאווש .י .י

 :עמעָאּפ ןייז ןיא ןרעּפלַאה בייל-השמ יוװ קרַאי-וינ ןרעדליש לַארטסעקרָא

 ןוא שידיא ןיא טשינ -- ןזיוװַאב טשינ טעָאְּפ ןייק ךָאנ טָאה ,"דמערפ רעד ןיא;

 טשינ ןענייז סָאװ ,קרעװ עסיורג ָאד ןענייז זנוא ייב !שילגנע ןיא טשינ

 סױרַא ךיז טלגיּפש סע ואוו ,קרעוװו עייר עצנַאג ַא טָאה יָאבַאר .טצַאשעגּפָא

 סע ואוו ,ןעגנולייצרעד לסיב עשּפיה ַא טָאה ןַאמזַאלג ךורב .עקירעמַא

 ;גנולייצרעד ןייז .ןבעל םענַאקירעמַא םענופ םטיר ןוא טסייג טימ טרעביפ

 שירעטסיימ ױזַא זיא ,"תובא:רבק ףיוא טרָאפ וָאסַאנ סמיישזד רעטסימ,

 !ןבירשעגרעטנוא ריא רעטנוא ךיז טלָאוװ גנילּפיק זַא ,ןבירשעג

 ? ַאריּפַאש .ל חכמ זיא סָאוװ --

 ןגעוו זיא ,ונ .רעטסיײימ-עזַארּפ ןסיורג ַא רַאפ ָאריּפַאש .ל טלַאה ךיא --



 ינדרי יכדרמ 44

 !עיזנעצער ַא טימ ּפָא ןעמ טמוק זנוא ייב זַא ?קיטירק עכעלטנירג ַא ָאד םיא

 קרעוו ךעלטנירג ןייא ןייק טזַָאלעגרעביא טשינ טָאה תובשחמ-לעב וליּפַא

 עשיטירק עצרוק ,עכעלפערט ,קנילפ זיולב טָאה רע .רעביירש ַא ןגעוו

 י רעקיטירק םענופ זילַאנַא רעשיטירק רעטנַאסערעטניא ַאזַא .ןעייסע

 ןיימ , :קרעוו שיטעַאּפ ןייז ןוא רערעל לאיחי טעָאּפ םעד ןגעוו טרָאּפַאּפַאר

 ןַא זנוא ייב זיא ,"טפנוקוצ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,"םייה

 טשינ ךיוא זיא רעקיטירק רעוויטָאערק ַא יו ןײלַא טרָאּפַאּפַאר .םַאנסיוא

 ייב ןענייז סע רעוו ,ןיז ןרעפיט ַא ןיא ןסיוו ןעמ לָאז ױזַא יו ָאט .טצַאשעגּפָא

 ייב זיא'ס זַא ?ןטלַאהעגסיוא ןענייז ייז יצ ןוא רעלעטשטפירש עטכע יד זנוא

 ,ץַאשּפָא ןייק ןוא שטייט ןייק ,סָאמ ןייק ,גיוא ןייק ָאטשינ זנוא

 ןינע םעד טרירעגנָא סָאװ רָאנ ,גרעבנייטש עגעלָאק ,ָאד טָאה ריא --

 זנוא ייב עקַאט סע טלַאה יוװ :ךייא ןופ ןרעה טלָאוװעג ךיא טלָאוװ .קיטירק

 ןעוועג יז זיא ?ןפוא ןרעטיירב רעמ ַא ףיוא קיטירק:רוטַארעטיל רעד טימ

 ?שירעפיולסיוארָאפ ,שירעזייוו-געוו ,וויטקורטסנָאק ,שירעפעש

 רעייז זיא רוטַארעטיל רעד יבגל ,ינדרי ,טניירפ ,קיטירק רעזנוא --

 ןגעוו קיטירק טכַארטַאב עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיא יד .קילעטשרעטניה

 רַאפ טלָאצ רעטַאעט עשידיא סָאד .עמַאלקער עטסיזמוא ןבעג יוװ ,רעכיב

 טָאה רעגינ .ש .קיטירק-רעטַאעט רַאפ ץַאלּפ ךס ַא עסערּפ יד טיג ,ןסנָאנַא

 עקיטכיוו ענייז טָאה רע ןוא רעביירש עסיוועג ןגעוו ןבירשעג ךס ַא דָארג

 ןופ רעשטייטרַאפ ןוא רעשרָאפ ַא יוו ,רעקיטילַאנַא-רוטלוק ַא יו ןטסנידרַאפ

 טשינ טָאה םזילַאנַאיצַאר רעקיטסָארפ ןייז רעבָא ;ןטפירש עשירָאטסיה

 טריפעג טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ףיוא גנוקריוו עטוג ןייק טַאהעג

 טלעפעג טָאה םיא .טפעשעג ןייז טריפ רחוס ַא יו רוטַארעטיל עשידיא יד

 רעכַאוװש ַא ןעוועג רע זיא וצרעד !ץרַאה ןופ קיגָאל יד -- גנורעטסײגַאב

 ןגעוו ךוב קיכייב ַא ןבירשעגנַא טָאה רע שטָאכ -- עיזעַאּפ ףיוא ןיבמ

 זַא ,ןטייז עלַא ןופ עמַאלקער טימ ןבירטרעביא זיא טנַאלַאט סעמעוו ,זיקיווייל

 -השמ ןגעוו סָאװ ,ןופרעד ןעז ןעמ ןעק ,טנעָאנ ןעוועג טשינ םיא זיא עיזעָאּפ

 ןימ טשינ זיא רע, :ןבירשעג ;ויטַאגענ ןעוועג רע זיא ןרעּפלַאה בייל

 טעָאּפ ןטסשילַאקיזומ םעד ןגעוו ןגָאז וצ טַאהעג רע טָאה סָאװ ןוא ."טעָאּפ

 ?ןץ'בייל ינַאמ -- טגָאמרַאפ שידיא סָאװ

 :רוטַארעטיל ןשידיא ןקיטכיוו ןטייוצ רעזנוא טימ זיא סָאוװ --

 ?ינודקומ .א .רד ,עקירעמַא ןיא רעקיטירק
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 שוח םענייפ ַא טימ ,רעביירש רעטנַאסערעטניא ןַא זיא ינודקומ .רד --

 ;קנַאדעג ַא ןרילומרָאפ קנילפ ןעק ןוא ,ליטס םענעגייא ןַא ןוא ךַארּפש רַאפ

 עצרוק ענייז ןענעייל וצ האנה טָאה'מ ,טריסערעטניארַאפ גנוניימ ַא סנייז

 -טשינ סיוא ןײלַא רע טכַארט לָאמלייט סָאװ ,ןורסח ַא רעבָא רע טָאה ;ןצַאז

 יד ןעק רע .ןטקַאפ ע'תמא יוװ ןעלגומשכרוד ייז ליוו ןוא ןכַאז ענעגיולפעג

 ַא ןָא רעביירש ַא, :ןײלַא טביירש רע .קירוצ ןוא ןיהַא ןביירש ןופ קינכעט

 ,קיטכיר זיא סָאד ."טשינ רעביירש ןייק ךעלטנגייא זיא ןסיוועג ןשירעביירש

 ןײלַא ינודקומ רעבָא !רעקיטירק ַא ןגעוו סָאד זיא רעקיטכיר ךָאנ ןוא

 .ףוס ַא ןַא השעמ ַא .ןסיוועג ןגעק ךיוא טקידניז

 ייב טפור סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןפורנָא ,גרעבנייטש עגעלָאק ,טציא לעװ ךיא--

 ַא יו ייס ןוא שטנעמ ַא יו ייס רעטיצ ןקיליה ַא סױרַא קידנעטש רימ

 ןימ ַא רַאפ סָאװ ,םיא ףיוא ריא טקוק יװ !ןיקוויר .ב זיא סָאד -- רעביירש

 ?ןעוועג רע זיא רעקיטירק:רוטַארעטיל

 טָאה רע ,רעקיטירק רעויטַאערק טכע ןַא ןעוועג זיא ןיקוויר .ב --

 טימ ןפיולסיוארָאפ טנעקעג טָאה רע ,גנואווש ןקיטעּפמיא ןַא טַאהעג

 ;םענרַאפ ןרעסערג ַא וצ רעביירש ןריריּפסניא ןוא ןעיידיא ןוא סעירָאעט

 -- טסעק ַאזַא ןבעגעג הביבס עשירַארעטיל עקיצרַאה:גנע יד רעבָא םיא טָאה

 זנוא ייב טָאה רוטַארעטיל יד זַא .ןעמוקעגמוא טייצ רעד רַאפ זיא רע זַא

 רעשידיא , רעד סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,קיטירק וצ לזמ ןייק טשינ

 .קיטירק יד ןריפ וצ ןטרָאד ןע'נײטשטַאלג בקעי טױרטרַאפנַא טָאה "רעפמעק

 -טרָאװ ןייז טריטַאולּפסקע ןוא הכאלמ-לעב:ךַארּפש רעטוג ַא זיא ןײטשטַאלג

 ןעמערַאװ ןקידעבעל ַא .עזָארּפ רעד ןיא יו רעדיל יד ןיא -- ליפוצ קינכעט

 סָאװ -- טעָאּפ-חומ ַא זיא רע .ןטלעז רעדיל ענייז ןיא ןעמ טניפעג ליפעג

 .ס .ט טעָאּפ םענופ טקריװַאב זיא רע .ךעלד'נח:רעטרעוו טימ טדנעלב

 ןעמ טעז קיטירק ס'נײטשטַאלג בקעי ןיא !טימעסיטנַא ןַא זיא סָאװ ,טָאילע

 ןריקיטירק ןייז .עירָאעט עלעניגירָא ןייק ןוא ןעקנַאדעג עקיטכיוו ןייק טשינ

 טסייוו רע .ךיז טניול'ס ןעמעוו יד טביול רע .ןסיוועג ןכַאװש ַא ןופ טדייל

 ךוב ס'רעגינ ןגעוו .טציּפשעגרעביא דימת .תמא םעד ןגייוושרַאפ וצ ואוו

 טשינ לָאז'מ זַא ,ערטיכ ױזַא ןבירשעג ןײטשטַאלג בקעי טָאה קיווייל רעביא

 רע .ץקיווייל ןגעוו ןוא קיטירק ס'רעגינ .ש ןגעוו טכַארט רע סָאװ ןסיוו

 יו רעמ רידַאנ השמ ךָאד זיא .טעטיזָאוטריױװ:רעטרעוװ טימ ץלַא טקעדרַאפ

 םזיריל ,רָאמוה טַאהעג רעבָא רע טָאה -- רעטסײמ-ךַארּפש ַא ןעוועג ץלַא
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 ןשטנעמ עטסנרע ?ןע'נײטשטַאלג ןייא טלַאפ סָאוװ !ןלַאפנייא עלעניגירַא ןוא

 ,טסנרע טשינ םיא ןעמענ

 ןיא ַאד ךיז ןקיטיונ רימ ןוא זנוא טלעפ סע :רעטרעוװ ערעדנַא ןיא --

 ? גרעבנייטש טניירפ ,קיטירק רעקיטכירפיוא

 ןצַאשּפָא לָאז סָאװ ,קיטירק רעקיטכירפיוא ןיא ךיז רימ ןקיטיונ רעכיז --

 טעוװ ןענַאװ ןופ רעבָא .ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא ןעגנופַאש עקיטכיוו יד

 ןסקַאװסיױא טשינ ןטנַאלַאט ןעמ טזָאל זנוא ייב זַא ,ןעמוק קיטירק ַאזַא

 וצ ןפלעה ןײלַא רעביירש יד .ןעילפ ןטימ ןיא לגילפ יד רעטנוא טדיינשי'מ

 זיא'ס .וצ טשינ ןזָאל ייז סָאװ טימרעד -- טרָאװ ןשידיא ןופ ןעקנַאצסיוא םוצ

 רעד ןיא טרעגריבעגנייא ךָאד ךיז ןבָאה עקיצנייא יוװ םיסינ עכעלנייּפ טימ

 בייל-השמ :ליּפשיײב ַא .ןעמוקעגמוא טייצ רעד רַאפ לייט ןענייז .רוטַארעטיל

 ַא ןרעוו וצ ךיוא רַאפעג יד קידנעעז .ןיקוויר .ב ןוא ןַאמזַאלג ךורב ,ןרעּפלַאה

 רַאפרעד זיא רעקיטירק ַא יו טעברַא ןיימ רעבָא .ןפָאלטנַא ךיא ןיב -- ןברק

 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ

 ,ןעוו ?עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןגעוו ריא טכַארט סָאוװ --

 יז רעדָא -- ןרעבעג ןָאט ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא יז טָאה ,גרעבנייטש עגעלָאק

 זַא ,ךיא יו גנוניימ רעד טימ ךיוא ריא טנעז ?ןעוועג טשינ לָאמנייק סע זיא

 עזָאל'מינּפ ַא זיא לוגלג ןקיטציא ריא ןיא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיא יד

 יז זיא ןדנָאפ ןוא ןעגנוגעווַאב ,ןעײטרַאּפ ןופ ןירענידַאב ַא יו רעמ ןוא

 ?ריא טקנעד סָאוו ? טשינ

 -ןָאט ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיא יד --

 ןעק ָאד חוכ רעלַאנָאיצַאנ ַא יו רעבָא .טרָאװ ןופ ןיז ןרעפיט םעניא רעבעג

 העּפשה עסיורג ַא יז טָאה ךיוא ;ןריזימינימ טשינ עסערּפ עשידיא יד ןעמ

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיא רעד ףיוא |

 ָאד עסערּפ עשידיא יד ! דניק-ףיטש ַא וצ יוװ ןגױצַאב לָאמעלַא ךיז יז טָאה

 יד .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנואווש םעד טמַאצרַאפ ןוא טכַאלפרַאפ

 םעד טריטַאולּפסקע סָאװ טפעשעג ַא זיא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיא

 ןופ ןָאפ ַא רעטנוא יז טרידַארַאּפ ןסַאמ יד רַאפ ןוא רעביירש ןופ טנַאלַאט

 .ןלַאעדיא עטקורדעג

 יו עקַאט רעמ טשינ "סעקילק, ענעפורעג-ױזַא יד ןענייז ,רימ טגָאז --

 ַא רעדָא ,ָאד ןץהנעט סעקינעקילקה-ילעב יד יװ ,ךַאז עטכַארטעגסיוא ןַא



 1 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 -ץעטשעצ רעייז ןעוועג זיא סיורג יו :ָאי ביוא ןוא ? טייקכעלקריוו עקירעיורט

 ?סַאג רעשירַארעטיל רעשידיא רעגיה רעד ןיא טעברַא עשירער

 ןייק טשינ זיא ,סעקילק ָאד ןענייז זנוא ייב זַא גנוקידלושַאב יד --

 טײצ רעד טימ טרעוו לַאנרושז רעדעי ,גנוטייצ עדעי .עטכַארטעגסיוא

 ַא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןבָאה ייז .עקילק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 ןבָאה סָאװ ,רעטכעוו עזייב יד סָאד ןענייז סעקילק ָא-יד .ןָאטעג ןדָאש ךס

 יז !קורדסיוא םוצ ןעמוק ןלָאז תוחוכ עשירעפעש ךס ַא טזָאלעגוצ טשינ

 עטסוּפ זַא ןעוועג םרוג ןוא ןטנַאלַאט ע'תמא ןופ ןרָאי יד ןטינשרַאפ ןבָאה

 םייב יו סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןטײרּפשעצ ךיז ןלָאז רעקינכעט-הצילמ

 ןיא טרָאװ ןשידיא םענופ סעיצַאוטיס עקירעיורט יד .,ןטרַאג ןיא ןטַאט

 רעד .טריפרעד ןבָאה ייז טָארקנַאב ַא רַאפ סָאװ וצ טזייוַאב ,געט ערעזנוא

 ,דייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ ךימ לָאז ךיוה ץעגרע טציז סָאװ

 ?ןפַאש רעייא ןיא ןוויטָאמ-טּפיױה ייווצ יד ןענייז סָאװ --

 ןגעק ףמַאק ןײרַא ןיוש טייג ייז ןיא ,תועשר ןוא ןגיל ןפמעקַאב וצ --

 ןביירש ןיימ ןיא .ןטייווצ ןגעק טיײגַאב שטנעמ ןייא סָאװ ,עיצַאטַאולּפסקע

 רַאפרעד :טעטימיטניא רעכעלשטנעמ-זייר וצ ןייגרעד וצ טכוזעג ךיא בָאה

 -וצ טייקכעלגעמ ַא טיג םרָאפ יד לייוו ,עזָארּפ עשיריל ןבירשע ג ךיא בָאה

 ןרעוו וצ רַאפעג רעד ןָא ןעגנובעלרעביא עלַאער וצ רעטנענ ןייגוצ

 ,קידעכַאװ

 ?טקורדעגּפָא טציא זיב ןיוש ריא טָאה רעכיב ליפיוו ---

 ןיא רעטכיד עשידיא 10 ןופ ןטערטרַאּפ ,"עקירעמַא גנוי, :רעכיב 9 --

 ףיוא , ;1926 -- "קיטירק, ;1926 -- "רידַאנ השמ , ךוב ַא ;1917 -- עקירעמַא

 ;1929 -- ךובלמַאז ,"עקירעמַא שידיא ,, ןוא "עביל ַא זופ , ,"טניוו ןופ ןגעוו יד

 ;1939 -- שילגנע ןיא ןַאמָאר ,"ביוטש סטָאג, ;1921 -- "טייקרעטיול וצ,

 ,1952 -- "שטנעמ ַא טגנַאלרַאפ,

 םיא בָאה ןוא רעלעטשטפירש ן'בושח ןטימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה ָאד

 !ןרָאי עקיטכורפ עגנַאל ךָאנ ןשטנואוועג

 .י .נ ,1956 ,28 .ּפעס ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ;
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 גנואיצרעד ןוא סולפנַײא

 ןייז ,עטכישעג ןייז ןוא ןבעל ןייז ,קלָאפ ַא ןייטשרַאפ ליווװ ןעמ ביו

 טשרעוצ ךיז ןעמ ףרַאד ,ןעגנונעפָאה ןוא ןליפעג ,רעצ ןייז ןוא דיירפ א

 ,קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד .ןוגינ ןייז וצ ןרעהוצ

 רעד טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא ןטייצ עלַא ןיא ,תורוד עלַא ןיא

 ךיז ןגייל םייב ,ןייטשפיוא םייב ,ןענרעל םייב ,ןענווַאד םייב .ןעגנוזעג דיא

 זיא ןוגינ רעד -- תויול ףיוא ,ץתירב ףיוא ,תונותח ףיוא ,ןסע םייב ,ןפָאלש

 זיא דיא רעד ואוו םוטעמוא .ןדיא םענופ ןּפיל יד ףיוא ןעוועג קידנעטש

 טײלגַאב טָאה גנַאזעג .ןוגינ רעד ןעגנַאגעגטימ םיא טימ ךיוא זיא ,ןעגנַאגעג

 .ןגעטש ןוא ןגעוו ענייז עלַא ףיוא ןדיא םעד

 ןבָאה רימ זַא טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא ,טוג ןעגנַאגעג זנוא זיא

 ןעגנוזעג ץלַא רימ ןבָאה ,טכעלש ןעגנַאגעג ,הלילח ,זנוא זיא .ןעגנוזעג

 סע טייקשירעמיורט ןוא ןערב סעמעוו ,תוליפת ערעזנוא טימ קידנבױהנָא

 סָאװ ,תורימז עקיד'תבש :;תומשנ ןוא רעצרעה ערעזנוא טּפַאכרַאפ ןבָאה

 / זיא סע ואוו ;סעיזַאטנַאפ ערעזנוא ןדנוצעג ןבָאה ןוא ןע'נח טנזיוט ןגָאמרַאפ

 ןיא ,רעדיל-סקלָאפ ;תווינע עשידיא ןוא חוכ רעשידיא ליפיוזַא ןגעלעג

 רעשידיא ,לזמ רעשידיא ,רעגייטש ליפוזַא ןעגנולקעגּפָא טָאה סע עכלעוו

 -ץרא ןיא ןוויטָאמ-םיצולח עטסיינ יד וצ זיב תולד רעשידיא ,טסעטָארּפ

 -ןענַאזיטרַאּפ יד ןוא ,ןבעל שידיא יינ ַא סױרַא טגניז סע עכלעוו ןופ ,לארשי

 ןופ ,דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ טסייג רעד ואוו ,ָאטעג רעד ןיא רעדיל

 -סקלָאפ רעקיטכעמ ןייא זיא ץלַא סָאד -- ןרעה ךיז טזָאל הרובג רעשידיא

 ,המשנ-:סקלָאפ רעשידיא רעד ךרוד טמערופעג ןוא ןסָאגעג :גנַאזעג

 ןשידיא ןצנַאג םענופ ןגעמרַאפ רעד זיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 יז טָאה ןײילַא קלָאפ סָאד .קלח ןסיורג ַא ריא ןיא טָאה דיא רעדעי .קלָאפ

 עלַא ןענייז ,רעמערופ ןוא רעטענק ,רעיוב ןוא רעפעש עריא .ןפַאשעג

 עשידיא יד טגָארט דיא רעדעי .קלָאפ ןופ רעדניק -- ןענייז ןוא -- ןעוועג

 .ןליפעג ןוא המשנ ַא טימ דיא רעדעי -- ןצרַאה ןיא ךיז ייב הניגנ

 ןופ לַאוװק ַא רַאפ סָאװ .קיזומ ןוא הניגנ רעזנוא זיא ןדיש רַאפ ןוא ךייר

 ןופ ,םַאטשּפָא ןופ ,רילָאק ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ ַארַא'ס :גנורעטסײגַאב

 ןוא גנַאלקּפָא ןופ ,טימעג ןוא ליפעג ןופ ,הביבס ןוא טייצ ןופ ,גנופיטרַאפ

 !טסוג ןוא ןַאט ןופ ,גנַאלקכָאנ
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 ,ןטיײצ ענעדישרַאפ ןיא ןבעל ןשידיא ןופ רעגייטש רעקיטרַאנגייא רעד

 סױרַא קידנגיובנעגער טנייש ןוא טלַארטש ,טגניז ,תורוד ענעדישרַאפ ןיא

 יו ,טלַא ױזַא זיא הניגנ עשידיא יד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ךרוד

 קירוצ ןרָאי רעטנזיױט טימ ןדיא ןבָאה גנַאזעג טימ .קלָאפ עשידיא סָאד

 ךיז ייז ןרעק ןּפיל ערעייז ףיוא גנַאזעג טימ ןוא -- םי םעד טנַאּפשעגרעבירַא

 ,דנַאל רעייז ןיא קירוצ םוא טציא

 טָאה סָאװ ,"שאה-דומע, רעד זיא ןוא ןעוועג זיא הניגנ עשידיא יד

 ואוו םוטעמוא -- ןבעל ןייז ןוא געוו ןייז ןדיא םעד טכיײלַאב ןוא ןטכױלַאב

 ,ּפָא ךיז טלעטש ןוגינ רעשידיא רעד ואוו טרָאד .ןעניפעג טשינ ךיז לָאז רע

 טימ לופ זיא הניגנ עשידיא יד .ןבעל עשידיא סָאד ּפַָא ךיוא ךיז טלעטש

 -ןענַאזיטרַאּפ סקילג שריה ןופ דיל םוצ זיב "רישי זָא, ןופ -- רעייפ ןקיליײה

 ,"געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,ןעניימ טשינ טסלָאז, :שרַאמ

 טשינ ןעמ ןעק עיגרוריכ רעטלַאק טימ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד סע

 טָאג ןבָאה ןוא דיסח ַא ןייז ףרַאד ןעמ -- הניגנ עשידיא יד ןשרָאפ ןוא ןטסעמ

 ...ןצרַאה ןיא

 ןרעה ןוגינ ןכרוד .קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד ,טגָאזעג ןיוש יו

 עמַאס יד ןיא ןגרָאברַאפ ןגיל עכלעוו ,סענורטס ענעי ןליּפשפיוא רימ

 םעד ןיא .ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג סקלָאפ ַא ןופ ךעלרעמעק עטספיט

 ךיא ןוא -- ןוגינ ַא רימ גניז .קלָאפ ַא ןופ המשנ עלופ יד ךיז טקעלּפטנַא ןוגינ

 ,זיא קלָאפ ןייד רע ,טסיב וד רעװ ןגָאז ריד לעװ

 ןוגינ רעד טמענרַאפ קיזומ רעד ןיא ןגייווצ עלַא ןופ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,ללכב קלָאפ ןדעי ייב טרָא ןטס'בושח עמַאס םעד -- גנַאזעג -- טרָאװ טימ

 וצ רעבָא ,ןײלַא רָאנ טליוו ריא סָאװ ןדיא םעד טליּפש .טרפב -- ןדיא ייב ןוא

 ןופ גנורעטסײגַאב ןוא טײקמערַאװ יד !טשינ סע טמוק רעטרעוו טימ ןוגינ ַא

 טימ .ןבעל ןשידיא םעניא דיירפ טכַארבעגנײרַא דימת טָאה ,טרָאװ ןטימ ןוגינ

 רעד ןיא תונכס עטסערג יד רימ ןענייז ,טרָאװ טימ ןוגינ םענופ חוכ םעד

 טלעוװו יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה זנוא ןעוו לָאמ סעדעי .ןענַאטשעגסיוא טלעוו

 םעד טקרַאטשעג ןבָאה ןוא טרָאו טימ ןוגינ רעד ןעמוקעג זיא ,ךיז טקע

 ערעסעב ףיוא ןעגנונעּפָאה ןבעגעג ,ןביולג ןייז טקיטפערקעג ,טומ ס'נדיא

 קלָאפ ַא ןייז וצ ףיוא -- גנואיירפַאב ןוא גנוזיילסיוא ףיוא ,ןטייצ ערעקיטכיל

 ןענייז טרָאװ טימ ןוגינ רעד .דנַאל םענעגייא ןַא ןיא ,דרע רענעגייא ףיוא

 .טנעה ס'נדיא םעניא "ןייז-ילכ , רעטסקרַאטש רעד -- ןענייז ןוא -- ןעוועג
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 ןוגינ רעד .בָאב-העשת ןופ ןעמוקנָא ברע תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא

 רעייז ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןרעיוא עניימ וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ ,"הכיא, ןופ

 ףיוא ןבָאה רענעט ענרָאנימ יד .ןגיוא יד רַאפ שממ רימ טייטש ,ןעוועג גנוי

 עניימ ןיא טברַאקעגנײרַא ףיט ךיז ,ןצרַאה ןיימ ןיא ןטינשעגניײרַא ךיז קיביײא

 טשינ ייז ןעק טלעוו רעד ןיא קיזומ םוש ןייק ןוא -- טולב ןיימ ןיא ,רענייב

 זיא ,ײז טימ ןעגנורדעגכרודַא המשנ ןייד טרעוו לָאמנייא .ןטייברַאפ

 ,ןפױלטנַא ןלעוו ןייק טשינרָאג טפלעה סע .,ןלַאפרַאפ

 -הכיא , םעד טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד טייז

 רעיוא ןיימ .ןקירב יד רעטנוא ןפָאלעגּפָא ןרעסַאװ ךס ַא ןיוש ןענייז "ןוגינ

 רענעט עדמערפ ענעדישרַאפ ,קיזומ ךס ַא ןעמונרַאפ ןוא טרעהעג ןיוש טָאה

 םינוגינ ןוא רענעט ענעגייא יד רעבָא ,סױרַא רימ ןופ ןעגניז םינוגינ ןוא

 ַא ןופ ןייוו יו ,ןרעדָא עניימ ןופ סױרַא ןסילפ ייז .עטסטנעָאנ עמַאס יד ןענייז

 גנואיצרעד ןיימ טימ ,ךיז טייטשרַאפ ,תוכייש עפיט ַא רָאג טָאה סָאד .שַאלפ

 .טמעטָאעג ןוא טבעלעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא הביבס רעצנַאג רעד ןוא

 םעד ךָאנרעד ;ןגיוורַאפ םייב ןוגינ סעמַאמ רעד ןעוועג סע זיא טשרעוצ

 ַא טימ טנרעלעג טָאה'מ ואוו ,רדח רעד ךָאנרעד :שיט םייב תורימז סנטַאט

 ,תואחסונ ענעדישרַאפ טימ טנוװַאדעג טָאה'מ ואוו ,לוש יד ךָאנרעד :ןוגינ

 ,ןלַאװק עטסעב יד ןעוועג ןענייז ,לוש יד ,תורימז סנטַאט םעד ,רדח רעד

 .הניגנ ןייז וצ ןדיא םעד טפַאשביל רעסיורג טימ ןעקנורטעגנָא ןבָאה סָאװ

 סָאװ ןכַאז רעדָא ,ןוגינ ַא יו ,טוג ױזַא טשינ ךיז טקנעדעג ךַאז םוש ןייק

 טנקעדעג ,עמעָאּפ ַא יצ ,דיל ַא רעדָא ,הליפת ַא .ןוגינ ַא טימ טנרעלעג ןרעוו

 ,עידָאלעמ ַא ,ןוגינ ַא טָאה סע ןעוו ,רעסעב ליפ ךיז

 ןייז ןיא טביירש ,לארׂשי ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןַאמצייוו םייח .רד

 טנַאמרעד ,ןצרַאה ןפיוא קירעיורט םיא טרעוו סע ןעוו זַא ,עיפַארגָאיבַאטיױא

 ַא רַאנ ,ןזח ןייק ןעוועג טשינ זיא רעכלעוו ,ןטַאט ןופ םינוגינ יד זָא ךיז רע

 ,הליפת-לעב רעקיצרַאה ,רע'טושּפ

 זַא :םינוגינ ענעגייא יד ןופ טייקנקַאבעגנייא יד ,סנטשרע ,טזייווַאב סָאד

 ןעק ןיײלַא ייז טימ רָאנ סָאװ ,עטסטנעָאנ עמַאס יד ןענייז םינוגינ ענעגייא יד

 ןוא טייקנגיוצרעד סָאװ ,סע טזייווַאב ,סנטייווצ ,ןוא ,רעיורט ןייז ןליטש רע

 .ןשטנעמ ַא רַאפ ןעניימ הביבס

 רעשיטָאטש רעקרָאי-וינ רעד ףיוא ךיא רעה ,טנעמָאמ םעד ןיא דַארג טָא

 עינַאפמיס עטמירַאב ס'נייטשנרעב דרַאנעל ןליּפשפיוא ,עיצנַאטסדָאידַאר
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 רעקרַאיוינ רעד ףיוא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא סע ."והימרי,

 :.קיומ עלעיצעּפס ןעמ טליּפש ,עיצנַאטס-סגנוריגער רעשיטָאטש

 יד .בוט-םוי ןשידיא ַא ברע ,רעטקַארַאכ ןשידיא ןייר ַא ןופ ןעמַארגָארּפ

 ַא רָאג ןוא באב-העשת וצ טייג סע זַא ,ןסייוו עיצנַאטס רעד ןופ סרעריפנָא

 | .ןדיא ןענייז סרערעהוצ יד ןופ ךס

 ןייוועג רעד ,"רענעט-הכיא , עקיזָאד יד ןעמוק יו :עגַארפ ַא ךיז טגערפ

 ךעלרעדנואוו ױזַא ןוא ןעגנירדניירַא ףיט ױזַא ךיז ,והימרי איבנ םענופ

 ןַאמרעגנוי ןשידיא רענַאקירעמַא םענופ המשנ רעד ןופ ןעגניזסױורַא

 ?ןייטשנרעב דרַאנָאעל

 :.טסכעה רענערָאבעג רענַאקירעמַא רעד סָאװ ,סע טמוק יוװ ךיוא ןוא

 ,טכַאנרעביא טמירַאב ןרָאוװע ג זיא סָאװ ,זַאמרעגנוי רעשידיא רעלופטנַאלַאט

 ַא אקוד -- עינָאפמיס רענעבירשעג:רעטשרע ןייז רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה

 !?עמעט ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,עמעט עשידיא ןייר

 ,םינוגינ ענעגייא יד ןופ טייקנקַאבעגנייא ,סנטשרע :רעפטנע רעד זיא

 .גנואיצרעד ןוא סולפנייא סנטייווצ ןוא

 ןענַאילימ ןטָארבעג ןוא טנערבעג טָאה'מ ןעוו ,ןרעלטיה ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןענַאילימ ןרעטיצפיוא טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,סנווױא-זַאג יד ןיא ןדיא

 ךיז ןייטשנרעב דרַאנָאעל טָאה ,טלעוו רעד רָאג רעביא רעצרעה עשידיא

 "הרות:-דומלת, ןיא טנרעלעג טָאה רע עכלעוו טימ םינוגינ יד ןָא טנַאמרעד

 רעבָאהביל ַא ,ןטַאט ןייז ןופ יא לוש ןיא טרעהעג ךיוא טָאה רע עכלעוו ןוא

 זיא סע ןוא -- דומע ןרַאפ לָאמַא ןענװַאד וצ ןיילַא ביל טָאה ןוא תונזח ןופ

 םעד ןענואוועג טלָאמעד טָאה סָאװ ,"והימרי, עינָאפמיס יד ןרָאוװעג ןרָאבעג

 .רעקיטירק-קיזומ רענַאקירעמַא יד ןופ "זיירּפ

 ןשטנעמ ַא ייב טניימ סע סָאװ ,עיצַארטסוליא ןַא ךָאנ זיא טָא ןוא

 .גנואיצרעד ןוא סולפנייא ,טײקטקַאבעגנייא

 ןיב ןוא דואווילַאה ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג ךיא ןיב קירוצ גנַאל טשינ

 ,"רַאטס-םליפ, ןשידיא ןטמירַאב םייב ,"יטרַאּפ , ַא וצ ןדַאלעגנייא ןעוועג

 ןוא ןדיא-"סיטירבעלעס, טימ לופ ןעוועג זיא זיוה סָאד .דליפרַאג ןַאשזד

 .עינָאלָאק-םליפ רעדואווילָאה רעד ןופ ןטסירק

 עשידיא עקידנזעװנָא יד ןופ עקינייא ןבָאה ,"ןייב ךלמה בל בוט יכ, זיא

 :-רעטַאעט ןוא-סקלָאפ עשידיא ןעגנוזעצ גנולצולּפ ךיז ,"סרַאטס-םליפ,

 רעמערַא רענעזעוועג רעד ,דליפרַאג ןַאשזד טָאה ,קידנקוק ייז ףיוא .רעדיל
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 ןסיורג ַא ןסָאגעגנָא ,"דייס:טסיא, רעשידיא רעקרָאי וינ רעד ןופ לגניא

 טיה:רעלעה רעד ןופ ךיז טָאה ןוא ןייוו טימ רעכעב םענרעבליז

 עטסואווַאב ייווצ יד ."שודיק, ןשײנזח:טכע ןַא ןעגניז טלעטשעגקעװַא

 ץכלעוו ,לעטסָאמ ָאריז ןוא עפַאשזד םעס ,ןרָאיטקַא-םליפ ןוא רעיײודָארב

 רעצנַאג רעד .ןפלָאהעגסױרַא םיא ןבָאה ,ן'דליפרַאג ןבעל ןענַאטשעג ןענייז

 | ."ַאװַארב  טשטַאּפעג ךָאנרעד טָאה םלוע

 וצ טמוק סע יוװ ,ןָאטעג גערפ ַא ן'דליפרַאג ייב בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ,לגניא ַא ןעוועג זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,"שודיק , רעד םיא

 ןזח ןָאפָאמַארג ןפיוא ןליּפש טפָא רעייז רענייז עטַאט ירעד טגעלפ

 ."שודיק , ןופ דרָאקער ַא ס'ניטרַאוװק

 יד טָאה סע גנוקריוו ַא רַאפ סָאװ ,ןזייוװַאב וצ ידכ ,ץלַא סָאד ךיא ביירש

 -סקלָאפ ןוא הניגנ-סקלָאפ עשידיא יד טּפיוהרעביא ,קיזומ ןוא הניגנ עשידיא

 .וויטַאמ-סקלָאפ ןוא רעשיגרוטיל רעד -- קיזומ

 .י 1 ,1950 ,29 .צעד ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ

 סעקנַאקירעמַא

 ןוא טעטש ערעדנַא ןיא עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןענייז

 יז ןעמ טָאה ענשעווָאלס ןיא זנוא ייב רעבָא ,דנַאלסור ןופ ךעלטעטש

 ...?סעקנַאקירעמַא, ןפורעג

 .סָאװ ןעוועג טשינ זיא ,סעקנַאקירעמַא עקיזָאד יד ןייז אנקמ קרַאטש

 רעטשרע רעד ןופ ךיז טדער ַָאד) המחלמ יד יו ,םעדכַאנ רעדנוזַאב רָאג

 יד ןכָארבע גסיוא ךיוא ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןכַארבעגסיױוא טָאה (המחלמ:טלעוו

 ייס ןוא ווירב ייס ןעמוקוצנָא טרעהעגפיוא ןבָאה סע ןוא ,סעיצולָאוװער ייווצ

 וצ טַאהעג ןבָאה סעקנַאקירעמַא עקינייא .עקירעמַא ןיא רענעמ יד ןופ טלעג

 ןבָאה ערעייז רענעמ יד סָאװ ,טנעה ערעייז ףיוא רעדניק סקעז וצ ןוא ריפ

 ןײלַא טפרַאדעג ןבָאה סעמַאמ יד ןעמעוו ןוא ,םייהרעדניא טזָאלעגרעביא

 ןוא ןכוש טימ ךיוא רָאנ ,ןעקנירט ןוא ןסע טימ זיולב טשינ ןטלַאהסיוא

 .ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ןײרַא רדח ןיא ןקיש טימ ,ןדיילק

 סע רענעמ סעמעוו ,ןעיורפ יד ןפורעג טָאה'מ ױזַא יוו טשינ סייוו ךי א
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 קרַאטש עקיזָאד יד ףיוא תונמחר סיורג ַא ןעוועג זיא סע ,ןצרוק ןיא

 ךיז טָאה'מ .רעדניק עכעלקילגמוא יד טימ סעמַאמ עכעלקילגמוא

 ...קערש ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,טלעק ןוא רעגנוה ןטילעג ,טעשטומעג

 ,סעלייב-הרש על'הכלמ זיא ,ענשעווָאלס ןיא סעקנַאקירעמַא עלַא ןופ

 ןוא עטסגניא יד ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד טימ זיולב טשינ םַאנסיוא ןַא ןעוועג

 יד ןעוועג ךיוא זיא יז רָאנ ,עלעדיימ ַא ,דניק ןייא זיולב טַאהעג טָאה

 ביל ריא טָאה רענייא רעדעי .עטסקַאמשעג יד ןוא עטסקידעבעל יד ,עטסנעש

 ןיא רוחב ןייא ןייק ,ןַאמ ןייא ןייק ןעוועג טשינרַאג זיא'ס ,טַאהעג

 קשח םענעטלַאהַאב ןייק טימ ןגָארטעגמורַא טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ענשעווָאלס

 ,ןטלַאהנייא טנעקעג טשינרָאג ךיז ןבָאה םירוחב יד טימ טיילעגנוי יד .ריא וצ

 סיורג ןופ -- רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה ייז

 ...ןעגנילשנייא יז ןלעוװ ןופ ןוא רעגַאב

 ןייק ןופרעד טכַאמעג טשינ טָאה יז רעבָא .טסואוועג סע טָאה על'הכלמ

 :קעוַא ס'נַאמ ריא ךָאנ רָאי עכעלטע עטשרע יד ןיא ,טּפױהרעביא .סעמיצ

 םעד ןעלטָאמ ייב דניק ןטימ טניואוועג יז טָאה תליחת .עקירעמַא ןייק ןרָאפ

 יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא'ס ןעוו רעבָא ,רעקלַא ןסיורג ַא ןיא רַאילָאטס

 ַא ,עמַאמ ריא וצ ןבילקעגניירַא קירוצ ךיז יז טָאה ,עקירעמַא ןופ טשטָאּפ

 :טבעלעג טָאה ןוא לביטש ןגייא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,הנמלא עקירעילטימ

 עדמערפ ןבָארקס ןופ ,ןשעוועג עדמערפ ןשַאװ ןופ ,ןרעדעפ ןקילפ ןופ

 ןופ ,טנעוו עדמערפ ןרימש ןופ ,ןטיירב סעשזייד עדמערפ ןטענק ןופ ,ןלָאּפ

 -- ןקָאז עדמערפ ןעשזערעמרַאפ ןוא ןקירטש ןופ ,רעטצנעפ עדמערפ ןצוּפ

 ....תוסנרּפ, עקידעגָאלק עכעלנע ךָאנ ןופ ןוא

 הרוחס טימ קַאז ַא ןעמענ טלָאוװעג טָאה על'הכלמ זַא ,ןגעווטסעדנופ

 רעפרעד יד רעביא םירעיוּפ יד ןשיװוצ ןזָאלסױרַא ךיז ןוא סעציילּפ יד ףיוא

 רענשעווָאלס ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ "ענעדיא-ספרָאד , ַא ןרעוו ןוא

 טשינ ,הנמלַא יד עלייב הרש ,ריא עמַאמ עמערָא יד טָאה ,סעקנַאקירעמַא

 ענייא סָאד ,רעטכָאט ענייא יד טָא יו רעמ םורָאװ .ןרעה ןופרעד טלָאװעג

 ,טגָאמרַאפ טשינ עלייב-הרש טָאה ,דניק לקיטש

 ריא ייב טבעלעג ךיז טָאה ןעל'הכלמ ױזַא יווװ ,טשינ רעסעב טגערפ

 קשח טַאהעג יז טָאה ,על'הכלמ ,לדיימ ַא ןעוועג זיא יז זַא .עמַאמ רעמערָא

 עמַאמ יד ךיז טָאה טלָאמעד ךיוא רעבָא ,עקטסידָאמ ַא רַאפ ןענרעל וצ ךיז

 ,עטַאט סעל'הכלמ .טלעטשעגנגעקטנַא ,רעריא עטַאט רעד ךיוא ןוא ,עריא
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 רעמערָא ןַא יו רעמ טשינ ןעוועג עקַאט זיא ,רעטיר רעד בייל-שרעה

 -ןייא ןייז ןטלַאהוצסיוא ףיוא גונעג טנידרַאפ טָאה רע רעבָא ,רעטסוש

 ןוא ריא רַאפ ןדנ םעניילק ַא ןבײלקנָא ךָאנ ןוא -- רעטכַאט עקיצנייא

 רעצנַאג רעד ,תמא .ןטייל ייב יוװ ,וצרעד רעמזעלק טימ הנותח ַא ןעווַארּפ

 זיא סָאד רעבָא ,סעצנַאברַאק קיצפופ ןופ יו רעמ טשינ ןענַאטשַאב זיא ןדנ

 ַא וצ ןשָארג ַא טגײלעגנעמַאזוצ -- טלעג טעװערַאהרַאפ רעווש ןעוועג

 ...ןשָארג

 לטעטש ןקיאיײברעד ןופ ,ןוז ַא ס'דמלמ ַא ןעוועג זיא ןתח רעד

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ענשעווָאלס ןופ טסרעוו ןעצ ןגעלעג זיא סָאװ ,קינדעלוו

 וצ קינדעלוו ןייק ןרָאפעג זיא על'הכלמ .טבילרַאפ קרַאטש ןעל'הכלמ ןיא

 ס'דמלמ םענופ בוטש עטייווצ יד טניואוועג טָאה סָאװ ,עמומ ַא וצ טסַאג

 ריא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה ןוא ןעזרעד יז טָאה לדנוז ס'דמלמ םעד ןוא ,זיוה

 ןיא טגיילעג ךיז ןבָאה עקדמלמ רעד טימ דמלמ רעד .ןרעיוא יד רעבירַא זיב

 טשינ ייז זיא סע ,ךודיש םעד ןזָאלרעד וצ טשינ טיירב רעד ןוא גנעל רעד

 טָאה'ס רעבָא ,רינש ַא רַאפ רעטכַאט ַא סרעטסוש ַא :סוחי רעד ןענַאטשעגנָא

 "התימ , ַא ךיז טעוו רע זַא טעשַארטסעג טָאה ןוז רעד .ןפלָאהע ג טשינרָאג ייז

 זיאס -- ןוא ןעל'הכלמ רַאפ ןבָאה הנותח טשינ טעוװ רע ביוא ,ןָאטנָא

 .ךודיש ַא ןרָאװעג

 טשרע ךָאנרעד רעבָא ,הנותח ַא טעװַארּפעג ןעמ טָאה ייווצ ןוא סנייא

 זיא רָאי בלַאה ַא ! הסנרּפ -- ןבָאה ךיוא ףרַאד'מ זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה

 ךָאנרעד ,"טסעק, ףיוא ןרעטלע סעל'הכלמ ייב ןסעזעג לרָאּפ עגנוי סָאד

 תילכת ןייק זיא'ס זַא ,טנכערַאב ךיז ,לאירזע ,לסעבעלַאב רעגנוי רעד טָאה

 ריקלַא ןַא םדוק ןעגנודעג טָאה ןוא קעװַא רע זיא .ױזַא רעטייוו ןציז וצ טשינ

 עגנוי ןייז טימ ןיהַא ןבילקעגנײרַא ךיז טָאה ןוא רַאילָאטס םעד ןעלטָאמ ייב

 ַא ןרעוו -- רדח ַא ןלעטשנעמַאזוצ טריבורּפ רע טָאה ךַאנרעד ןוא ,לבייוו

 קיצניוװ רעייז סָאװ ,ןעוועג הרצ יד רעבָא זיא .רענייז עטַאט רעד יוװ ,דמלמ

 רדח ןיא רעדניק ערעייז ןבעג וצ קשח טַאהעג ןבָאה עינשעווָאלס ןיא סעטַאט

 ...םעדייא סרעטסוש םעד בייל-שרעה וצ

 ,רעטרעטיברַאפ קרַאטש ַא ,לאירזע טָאה ,םינמז עקידעגָאלק ייווצ ךָאנ

 יו ,םעדכָאנ דלַאב ןעוועג זיא סָאד .עקירעמַא ןייק ןרָאפוצקעװַא ןסָאלשַאב

 ןרָאפקעװַא ס'לאירזע ךָאנ רָאי ַא .דניק ןטשרע ריא ןרָאבעג טָאה על'הכלמ
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 סָאװ ,טלעג ןוא ווירב-סעביל עסייה יד ןוא המחלמ יד ןכָארבע גסיוא טָאה

 ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ,ןעל'הכלמ ןקיש טפָא טגעלפ לאירזע

 ,עטַאט סעל'הכלמ ןברָאטשעג ךיוא זיא ,ןעמעלַא םעד ןופ ןטימ ןיא

 ןגָארקעג טכַאנרעדפיוא ןַא לָאמנייא טעברַא רעד ייב קידנציז טָאה רעכלעוו

 טימ בייוו רעד ,ןעיורפ ייווצ יד ןזָאלעגרעביא טָאה רע ןוא עיצקעלּפָאּפ ַא

 עריא ףיוא טַאהעג על'הכלמ טָאה וצרעד .רעסַאוװ ןפיוא יו ,רעטכַאט רעד

 גָאט ןדעי טימ זיא סָאװ ,ןעװעדָאהָאּפ וצ ,טקרעמַאב ןיוש יו ,דניק ַא טנעה

 שממ טָאה עלייב-הרש .ןבָאה רעמ ץלַא טפרַאדעג טָאה ןוא ןרָאוװעג רעסערג

 ןיא זיוה ןייא ןופ ;ןיהַא טָא ,רעהַא טָא ןפַאלעג זיא יז :קידנטעברַא ןסירעצ ךיז

 עשזייד ַא ןטָאנקעג ָאד :רערעדנַא רעד וצ הכאלמ ןייא ןופ ;רעטיײוװצ רעד

 יד טרימשעג טרָאד ;לָאּפ ַא טעבָארקסעג ָאד :שעוו ןשַאוװעג טרָאד ;טיורב

 ןייג טשינ ,ןסע וצ סָאװ ןבָאה ןלָאז דניק ןטימ על'הכלמ ריא יבַא ;טנעװ

 יו ,"הבציק, וצ ןעמוקוצנָא ,הלילח ,ןפרַאד טשינ ןוא ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ

 .ענשעווָאלס ןיא טײלעמערַא ערעדנַא

 ןטעשטומעג ןרעווש ןפיוא ןוא תורצ עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ ךָאד

 ַא טלעפעגסיוא שממ טָאה בוטש ןיא ןעוו געט ןעוועג ןענייז סע לייוו ,ןבעל

 סָאד ןעוו ,סעיצולָאװע ר ייווצ יד ךָאנ טּפיוהרעביא ,ןסע םוצ טיורב לקיטש

 ןעוועג רעווש ןעל'הכלמ ףיוא זיא ,ןרָאװעג רערעווש לָאמַא סָאװ זיא ןבעל

 ןיא ןדָאבעג ךיז שממ טלָאװ יז יו ,ןעזעגסיוא טָאה יז .סעּפע ןענעקרעד וצ

 ןוא ןוז טימ לופ ,סטעװערַָאילקעג ַא ןוא סקיד'תוכלמ ַא ,םינּפ סָאד .םוטכייר

 ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא ,ןעגנוזעג ןוא טלכיימשעג קידנעטש טָאה ,טייקיטכיל

 טייטש סָאװ ,הלכ עגנוי ַא יו ןעזעגסיוא טָאה יז .ךיז וצ ןשטנעמ ןפור ןייא

 וצ ,ןצנַאלג וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה רָאה עניורב עריא ...םיכודיש ןיא

 יז .עקטסיזַאנמיג רעזַאלגרַאז ַא ייב יו ,ךיז ןגיילסיוא וצ ןוא ךיז ןשטיינק

 ןעזעגסיוא יז טָאה גָאט וצ גָאט ןופ ןוא ,ןעילב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 .רעקַאמשעג ןוא רעקידעבעל ,רענעש

 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןעוועג טלַא רשפא זיא לבייוו עצנַאג סָאד

 ךיז טָאה עינשעווָאלס ןיא רענייק .ךָאנ רעגניא ליפ ןעזעגסיוא טָאה יז רעבָא

 ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענעניטשרוב סעל'הכלמ טימ ןכיילגוצ טנעקעג טשינ

 -- ט'פושיכ'רַאפ ןכעלטיא טָאה ןייש סעמעוו ןוא ןרעטש ייווצ יו ןטכיולעג

 .ןעגנוזעג ריא ףיוא טָאה ,ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ןוא .טלַא ןוא גנוי

 טנזיוט ריא ףיוא טַאהעג טָאה סע רעבָא ,ךעלעקטַאל טימ ךעלעקטַאמש
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 םענופ טכַאמעג ןוא עקטסידָאמ רעטסעב רעד ייב טיינעגפיוא יוװ ,ןע'מעט

 יז ,ןח-אלמ -- ןעוועג זיא רעק רעדעי ,רעריא טָארט רעדעי .ףָאטש ןטסנייפ

 יז יו רָאנ ,רעטכָאט סרעטסוש םעד בייל-שרעה יוװ טשינ ןעזעגסיוא טָאה

 !לטעטש ןופ לרעטכעט ס'ריבג םעד לאיחי ןעוועג טלָאװ

 טשינ על'הכלמ טָאה ,לווירב ַא ןבײרשנָא ןוא ירבע לסיב ַא יו רעמ ,תמא

 ןיק טימ ןגָאזרעד טנעקעג טשינ טָאה יז סָאװ סָאד רעבָא .טנעקעג

 עריא טימ טגָאזרעד סע יז טָאה ,טייקטנרעלעג רעדָא ,דייר עטנעגילעטניא

 ריא טימ ,םינּפ ןטעוװערַאילקעג ןקיד'תוכלמ ריא טימ ,רָאה עניורב עקיצנַאלג

 ,ןטסירב עלופ עריא טגעװַאב ךיז קירעטיצ ןבָאה סע ואוו ,םעזוב ןקַאמשעג

 ןעוועג על'הכלמ טלָאװ ,סוחי רעשירַאנ רעד טשינ ןעוו .לדיימ גנוי ַא ייב יו

 ,ןעלסָאי רַאפ -- ענשעווָאלס ןיא ןתח ןטסנייפ ןרַאפ ןבָאה הנותח טנעקעג

 ןוא !טירט עריא ךָאנ ןברָאטשעג שממ זיא סָאװ ,ס'טחוש םעד קיזייא ךורב

 ןכײר םעד המלש ,ןעלערַא טימ זיא סָאװ ?לסָאי -- רַאנ סעּפע סָאװ

 ס'הנמלא רעכייר רעד עשעּפ ,ןקילעז טימ רעדָא ?לדניז סקינרוטקַאפענַאמ

 ?ןעל'הכלמ ךָאנ טכיל ַא יוװ ןעגנַאגעגסיױא זיא סָאװ ,ל'דיחי-ןב

 ,סעיצולָאוװער ייווצ יד ךָאנ ןיוש ןוא ,המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ,רעטעּפש

 עסיורג ענעזעוועג עקינייא ןבָאה ,ךיילג ןרָאװעג ןענייז לָאמַאטימ עלַא זַא

 ךיז ןופ ייז טָאה על'הכלמ רעבָא ,ןעל'הכלמ וצ ןרַאש ןעמונעג ךיז םיסחוימ

 ;עקירעמַא ןיא ןַאמ ַא טַאהעג יז טָאה סנטשרע .ןגילפ טביירטי'מ יו ,ןבירטעג

 טשינ .לָאמַא רַאפ ייז טימ ןענעכערּפָא טלָאװעג על'הכלמ ךיז טָאה ,סנטייווצ

 ןײג וליפא רָאנ ,ךיז וצ טזָאלעגוצ טשינ ייז טנעָאנ על'הכלמ טָאה זיולב

 ,ייז טימ טלָאוװעג טשינ יז טָאה ןריצַאּפש

 ןײג טלָאװעג טשינ םענייק טימ טָאה על'הכלמ זַא ,זיא תמא רעד

 זיא סָאד -- ן'לאירזע ךָאנ טקנעבעג טייצ עצנַאג יד טָאה יז םורָאװ .ןריצַאּפש

 ןעמענ ריא ןלעוו ןשטנעמ זַא ,טַאהעג ארומ יז טָאה ,סנטייווצ .סנטשרע

 סע םגה .םירּוסי עסיורג ןבָאה ןופרעד טעוװ עריא עמַאמ יד ןוא ןדע רַאב

 ךעלדיימ זיולב טשינ סָאװ ,ןטייצ ערעדנַא ץנַאג ןעוועג ןיוש טלָאמעד ןענייז

 ןיא טעּפש זיב םירוחב טימ ןריצַאּפשמורַא ןעמונעג ןבָאה ענשעווַאלס ןיא

 ןענייז סע רענעמ סעמעוו ,ךעלבייוו עגנוי וליפַא רָאנ ,ןײרַא טכַאנ רעד

 ןענייז ,םייהרעדניא ןעוועג טשינ ןענייז רעדָא ,ןעמונרַאפ וצ רעדָא ןעוועג

 ךיז ןבָאה ,ײמרַא רעד ןיא טנידעג ןבָאה רעדָא ,ןרָאפעגקעװַא ןעוועג

 טייטשרַאפ .רוחב םענעי טימ ןוא םעד טימ ריצַאּפש ַא ןעמענ וצ טביולרעד



 57 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ןיא רָאנ ,ןעייווצ ןיא טסייה סָאד ,ןײלַא ,הלילח ,ןעגנַאגעג טשינ זיא'מ זַא ,ךיז

 ...סערטסַאילַאכ

 רעירפ ייווצ יד בילוצ רענייב יד טיהעג ךיז טָאה על'הכלמ ,ָאי

 -נגעקטנַא ךיז טנעקעג טשינ יז טָאה גנַאל וצ רעבָא .ןכַאזרוא ענעבעגעגנָא

 ךיז ןבָאה סע ,עשימרוטש ַא ןעוועג זיא טייצ יד .םָארטש םעיינ םעד ןלעטש

 רענעי ,רַאסימָאק רעד :ענשעוװָאלס ןיא רע'מינּפ עיינ ןזייװַאב וצ ןביוהעגנָא

 רענעי ,רָאטַארָא רעד ;רָאטקורטסניא רענעי ,רָאטקורטסניא רעד ,רָאסימָאק

 ,ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ;רָאטַארַא

 עקידנרַאפנָא ןופ ייס ןעגנולעטשרַאפ-רעטַאעט ,סמוקפיונוצ עלערוטלוק

 טָאה טפול יד .סעּפורג-ןרָאטַאמַא עשימייה ןופ ייס ,סעּפורט-רעטַאעט

 ,ןצכעריפ עיינ ,דייר עיינ ,ןפירגַאב עיינ ,זןעקנַאדעג עיינ טימ טרעגנעוושעג

 טשינ טנעקעג טשינ טָאה'מ ,קידעכַאװ טכַאמעג םענייא ןדעי ןבָאה סָאװ

 ןשטנעמ ןגנוי ַא רַאפ ךילגעממוא ןעוועג זיא סע .קידנרעוװ:-ןסירעגטימ

 יד ןיא ,סַאג רעד ףיוא ןגיצעג טָאה סע ,רעמ בוטש ןיא ןציזוצנייא

 ענעדישרַאפ יד ףיוא ןייז טנזעוונַא וצ ןוא ,סָאריב ,ןבולק ענעדישרַאפ

 .ךעלגעטי-גָאט ןעמוקרָאפ ןגעלפ עכלעוו ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ,טכַאװרעד לָאמַא טימ טלָאװ ענשעווָאלס יװ ,ןעוועג זיא סע ,ץרוק

 ַא יו .ףָאלש ןרעווש ַא ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז גנולצולּפ טלָאװ יז יוו רעדָא

 לָאמַא טימ ןעמענ ןגייווצ יד ןוא ערָאק יד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאוװ סָאוװ ,םיוב

 -קיטכיל יד .טלָאמעד ענשעווָאלס ןעזעגסיוא טָאה ױזַא ,ןעילברעדנַאנַאפ ךיז

 -גנילירפ עקידנ'רוכיש'רַאפ יו ,ןגָארטעג ךיז ןבָאה געט עקידנגָאזוצ

 ןעמעוו ,רעירפ ןעמעוו ,ןסירעגטימ ןקיצנייא ןדעי ןבָאה ןוא ,ךעלעטניוו

 ןקידנעייגפיוא םעיינ םענופ דָאר ןיא ,טייצ רעד ןופ רעטנָאלּפ ןיא ,רעטעּפש

 ...ןײטשּפָא טנעקעג טשינ טָאה על'הכלמ ךיוא .ןבעל

 סע .ןעשעג זיא'ס -- רעבָא ,םיטרּפ עלַא טשינ טציא ןיוש קנעדעג ךיא

 ןעמָאנ ןטימ רַאסימָאק רעײנ ַא עינשעווָאלס ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא

 ַא רעייז ןעוועג זיא רע .טּפעלקעג ךיז ןבָאה עלַא ןעמעוו וצ ,ַאקנערַאס

 טאהעג םענייא ןדעי טימ טָאה ןוא רענעזַאלעגוצ ַא ,שטנעמ רעביל ,רעליואוו

 זיא רע .שינעדנעטשרַאפ טימ ןגױצַאב ןכעלטיא וצ ךיז טָאה ,שינעעזנייא

 ַא ןופ םינּפ ַא טימ ,רעקַאמשעג ַא רעבָא ,רענייש ןייק ןעוועג טשינ

 ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא ןרָאװעג טלדייאעגסיוא זיא סָאװ ,רובג םענערַאבעג

 טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ טעברַא רערענַאיצולַאוװער ןיא ןַאטעגנײרַא קידנעייז
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 ,םלוע ןַא רַאפ ייס ןלייצרעד וצ ןבָאה ביל טפָא טגעלפ רע רעכלעוו ןגעוו ,ןָא

 ,טַאוװירּפ ייס

 ַא טבעוורַאפ ךיז ןעל'הכלמ ןוא רַאסימָאק םעיינ םעד ןשיווצ טָאה

 ןוא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ץעגרע ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה רע .ןַאמָאר

 ךיז ןַאמָאר רעד טָאה גָאט ַא סָאװ .ןטָארטעגּפָא טשינ ריא ןופ ןיוש זיא רע

 ןוא ןייגנײרַא טפָא רַאסימָאק םעד ןעזעג טָאה'מ .רעסערג ץלַא ןסקָאוװעצ

 ןוא םיא ןעז ךיוא טגעלפ'מ ןוא .לביטש סעלייב-הרש ןופ ןײגסױרַא

 טשינ ןוא רַאסימָאק רעד טשינ .ךַאילש ןפיוא ןריצַאּפש ןייג טפָא ןעל'הכלמ

 ףיט רעד ןיא טָאה סעּפע .דוס ַא ןכַאמ וצ ןופרעד טריבורּפ ןבָאה על'הכלמ

 ַא ןעוועג יז זיא ןרָאי עלַא יד םורָאװ ?ןעל'הכלמ טימ ןעשעג טזומעג

 רעיילש םעד ךיז ןופ ןפרָאװע גּפָארַא יז טָאה לָאמַאטימ ָאד ןוא ענעסָאלשרַאפ

 יד ןעוועג סע זיא ?טריסַאּפ טָאה סָאװ ?ןטיבעג ןצנַאגניא ךיז טָאה ןוא

 ריא ןיא טָאה סעּפע רעדָא ,טייקטרעגנוהעגסיוא ןַא ,ןַאמ ַא ךָאנ טפַאשקנעב

 ,ןטלַאהַאב ףיט ןגעלעג זיא סָאװו ,סעּפע -- טכַאװעגפיוא לָאמַאטימ

 ?טַארוקַא ןסיוו ןעק רע ?ןרעיילש ןביז טימ טליוהרַאפ

 רעד לָאז ענשעווָאלס ןיא זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע ,ָאי ונ

 יד ןשיווצ ױזַא טשינ ,ירעקשוש עליטש ַא ןפורסױרַא ןַאמָאר רעקיזָאד

 טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ערעטלע יד ןשיווצ יו ,ערעגניא

 ...סעיצולָאוװער טשינ ,סעיצולָאוװער ָאי -- ןכַאז עכלעזַא ףיוא םורק ןקוק וצ

 רענייק טָאה סָאד -- דייר טימ טייקכעלטנעפע רעד ןיא רעבָא ןעמוקסױורַא

 רַאסימָאק םוצ ןעמוקנָא טעוװ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ .טגַאוועג טשינ

 ...ןדײנשּפָא רַאפרעד טכעלש טעוו'מ ןוא

 טָאה יז .ענשעווָאלס ןופ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ על'הכלמ זיא גנולצולּפ

 ןייק טגָאזעג ןבָאה עקינייא ? ןיהואוו .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז

 ,ןרָאפעגקעװַא זיא על'הכלמ ואוו יונעג .רימָאטישז ןייק -- ערעדנַא ,וועיק

 טסואוועג טשינ רענייק ךיוא טָאה ױזַא טקנוּפ .טסואוועג טשינ רענייק טָאה

 ןטכַארטסיױא ןעמונעג ןבָאה ּפעק עטסוּפ .ןרָאפעג זיא על'הכלמ סָאװ ךָאנ

 סע) סעבזירּפ יד ףיוא ןעיורפ ערעטלע יד ןשיווצ .תוישעמ יילרענדישרַאפ

 םענופ זיא על'הכלמ זַא ,ןעקשוש ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה (רעמוז ןעוועג זיא

 ןייק רעדָא וועיק ןייק ןרָאפעג זיא יז זַא ןוא ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ רַאסימָאק

 ןענַאטשעג טשינ זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,רענייק ...ןבײרטּפָא סע רימַָאטישז

 רעד ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ןעגנַאגעג זיא "טשטָאּפ , עקיזָאד יד רעבָא ,ייברעד
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 וצ ןביױהעגנָא ןבָאה עלַא זַא ,טעײנָארָאקעגניײא ףיט ױזַא ךיז טָאה גנַאלק

 -קעג קרַאטש "השעמ , יד טָאה ,ןרעדנַא רעדעי יו רעמ .םעד ןיא ןביולג

 ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יו ,ןעלייב-הרש ,עמַאמ סעל'הכלמ טקנער

 סָאװ ךָאנ ןוא ןיהואוו טסואוועג טשינ טָאה ,עלייב-הרש ,יז וליפַא םורָאװ

 -ףיטש ַא סעּפע ןעוועג טלָאוװ יז יוװ ךיילג ,ןרָאפעגקעװַא זיא על'הכלמ

 ...עמַאמ

 טָאה יז .ןעמוקעגקירוצ םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא על'הכלמ זיא טָא ןוא

 טשינרָאג ץלַא ךָאנ טָאה סָאד רעבָא ,ןגױצעגּפָא ןוא סַאלב ןעזעגסיוא

 ךס ַא ?ןגױצעגּפָא ןוא סַאלב סיוא טעז שטנעמ ַא סָאװ עלַאמ .טגָאזעג

 קירוצ ןעמוק ,סנגעוורעטנוא ךיז ןעניפעג ןוא קעװַא ןרָאפ סָאוװ ,ןשטנעמ

 קירוצ ןעמוק ערעדנַא :שטנעמ ַא ךָאנ יו זיא סע .ענעגיוצעגּפָא ןוא עסַאלב

 עלַא טשינ .עטרעטַאמרַאפ -- ערעדנַא ןוא ,עטשירפרעד עזייר ַא ןופ

 ...עקיבלעז יד ןענייז ןרוטַאנ עלַא טשינ ןוא ךיילג ןענייז ןשטנעמ

 "ץטכישעג, יד זַא ,טניימעג טָאה'מ ןעוו ,תועט ַא רעבָא טַאהעג טָאה'מ

 .ןייג טשינ ענשעווַָאלס ןופ רעטייוו טעװ ,ןעל'הכלמ טימ

 ןטשרע ןיימ ךָאנ זיא ,עניטנעגרַא ןיא ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,1948 ןיא

 טָאה סָאװ ,יורפ עגנוי ַא ןעמוקעגוצ רימ וצ ,סערייא סָאנעוב ןיא טרעצנַאק

 ריא ףיוא טנעקרעד ךיילג בָאה ךיא :ןלעטשרַאפ רימ רַאפ טפרַאדעג טשינ ךיז

 !ןעל'הכלמ ןופ עיּפָאק ַא

 ,רעטכָאט סעל'הכלמ ןופ ןענופעגסיוא ךיא בָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ,לעטָאה ןיימ ןיא ןכוזַאב ןעמוקעג ךימ זיא עכלעוו

 .ענשעווָאלס ןופ רַאפקעװַא ןיימ ךָאנ ןעל'הכלמ טימ

 ןופ ץענערג יד רעבירַא רעטכָאט ריא טימ על'הכלמ זיא ,1928 ןיא

 ןופ ףליה רעד טימ .ענווָאר ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא ןליוּפ ןייק דנַאלסור

 ןיא ןַאמ ריא טימ ךיז ןּפינקרַאפ וצ ןבעגעגנייא ןעל'הכלמ ךיז טָאה ,"סַאיַאה,

 טימ ריא רַאפ סעטרַאקספיש ןוא טלעג ןקיש וצ טָאטשנָא רעבָא ,רָאמיטלַאב

 טרעפטנעעג ריא ןַאמ רעד טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוק וצ ףיוא רעטכַאט רעד

 ןופ טסייוו רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ריא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ןגנַאל ַא טימ

 ןטימ ריא ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ,"עטכישעג, רעצנַאג רעד

 רָאנ ,ןופרעד טסייוו ןײלַא רֶע זיולב טשינ זַא ןוא ,ענשעוװַאלס ןיא רַאסימָאק

 ךיוא ןסייוו טעטש ערעדנַא ןוא רָאמיטלַאב ןופ טײלסדנַאל רענשעווָאלס עלַא

 ...טג ַא ןקישסױרַא ריא רע טעוװ ןכיגניא רָאג זַא ןוא -- ןופרעד
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 ןרעביא רענוד ַא טימ יוװ ,ןפָארטעג ןעל'הכלמ טַאה ווירב רעקיזָאד רעד

 זיא ןוא ןרָאװעג קנַארק קרַאטש יז זיא שינרעגרע סיורג ןופ .ּפָאק

 רוחב רענווָאר ַא רַאפ טַאהעג הנותח ךָאנרעד טָאה רעטכַאט יד .ןברָאטשעג

 זיא על'הכלמ .עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא רעטעּפש ןבָאה ייז ןוא

 ...םלוע-תיב רענווָאר ןפיוא עטנלע ןַא ןגיל ץעגרע ןבילבעג

 י .נ ,1954 ,29 .נַאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ןייּבשריה ץרּפ

 ,ןבילבעג טשינ זיא רֶע רעבָא ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןוא רוטַארעטיל

 רעד ןופ סקואוו ןטימ ןסקָאוװעג זיא רע ,גילעטשרעטניה ,ערעדנַא יו

 ןלעוו סָאד ?ױזַא יו .רעטַאעט ןשידיא םעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ

 .ןביירש ןייז ךרוד ןעניפעגסיוא ןריבורּפ רימ

 טשינ ךיז טזָאל רע ,ןע'נייבשריה ץרּפ ןריציפיסַאלק וצ רעווש זיא סע

 יָאנָאמ ,סעמַארד ,רעדיל ןבירשעג טָאה רע .טומָאכ ןייא ןיא ןענַאּפשניײא

 סע ןוא ,ןרַאומעמ ןוא ןעגנובײרשַאב-עזייר ,ןענַאמָאר ,ןעייסע עשיריל ,ןגָאל

 ךַאז רעדעי רעטניה לייוו ,עטייווצ סָאד ןופ סנייא ןלײטוצּפָא רעווש זיא

 .טייקכילנעזרעּפ-רעביירש ַא ןעוועג זיא רע ןוא ,ןייבשריה ץרּפ טייטש

 רעדָא רעקנעד רעמ יצ ,רעמ זיא ןייבשריה ץרּפ סָאװ טשינ סייוו ךיא

 .טימ ןוא טקנעדעגטימ טָאה רענעייל רעד זַא ,רעבָא סייוו ךיא ,רעקנעב רעמ

 ַא רַאפ היכז עסיורג רָאג ַא זיא סָאד סָאװ ,םיא טימ ןעמַאזוצ טקנעבעג

 ?םעד טימ ןעמירַאב סע ךיז ןענעק רעביירש ליפיוו םורָאװ ! רעביירש

 ַאזַא טקנוּפ ןוא טפַאשרענעײל עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןייבשריה ץרּפ

 זױלב טשינ ןוא ,טלעוו רעד רָאג רעביא עירָאטידױא-רעטַאעט עסיורג

 עשידיא עטיירב יד ןשיווצ ךיוא רָאנ ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןשיווצ

 סָאװ ,רעביירש ַא רַאפ היכז עסיורג ַא לָאמַא:רעדיוו זיא סָאד ןוא ,ןסָאמ

 .ןעמירַאב טימרעד ךיז ןענעק םידיחי זיולב

 -ףרָאד ןופ סנעטסיימ ןענַאטשַאב ןענייז ,סָאװ סעמַארד ס'נייבשריה ץרּפ

 -בָארּפ ערעייז לייוו רַאפרעד טשינ ןוא .ןענַאטשרַאפ עלַא ןבָאה ,סעילידיא

 רָאנ ,טנַאה רעד ףיוא ףיואנביוא ןופ ןגעלעג ןענייז ןטקילפנַאק ןוא ןעמעל

 רעשידיא רעיינ רעד ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג זיא ןייבשריה ץר 5
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 בעל ןקידעבעל םוצ ,דרע רעד וצ טנעַאנ ןעוועג ןענייז ייז לייוו רַאפרעד

 -םוי ַא ןיא ,ןושל םענעביוהעג ַא ןיא טדערעג ,ךיז טכַאד ,ךות ןיא טָאה רע

 יד זיולב טשינ םיא ןבָאה ךָאד ,ןָאט ןקיד'מילגר-שולש ַא ןיא ,חסונ ןקיד'בוט

 ןוא ןעמונעגפיוא ןסַאמ עשידיא עטיירב יד וליפַא רָאנ ,ץנעגילעטניא עשידיא

 ,טצַאשעגּפָא ףיט

 עלַא יד ןגעק רעטסומ ַא יו ןרעוו טלעטשעגסױרַא ןעק ןייבשריה ץרּפ

 -ַאמָאר ,רעלייצרעד ,ןטסיאיסע ,רעטכיד ,רעביירש עשידיא ענעסיררַאפ

 טפיולטנַא ץנעגילעטניא עשידיא יד זַא ,ן'הנעט סָאװ ,ןגרוטַאמַארד ןוא ןטסינ

 ףרַאד סע .טשינ ייז ןעייטשרַאפ ןסַאמ עשידיא עטיירב יד זַא ןוא זנוא ןופ

 עטיירב יד זַא ןוא שירָאטַאלימיסַא זיא ץנעגילטניא עשידיא יד זַא ,ןסייה

 ַא ןענייז ןכַאז עדייב ןוא .גונעג טנעגילעטניא טשינ ןענייז ןסַאמ עשידיא

 !ןסַאמ יד ףיוא יא ןוא ץנעגילעטניא רעד ףיוא יא לובליב ַא -- לובליב

 ןעוו ,ןסַאמ עשידיא עטיירב יד ןופ קַאטסָארּפ ַא טייטשרַאפ סָאוװרַאפ

 לקיטש ַא יצ ,ך"נת ןופ רעדָא ,םיליהת ןופ קוסּפ ַא םיא רַאפ טשטייטרַאפ'מ

 רעד ךיוא יא ןוא טנעגילעטניא רעד יא ןפיול סָאװרַאפ ןוא ?בקעיזןיע

 טליּפש'מ ןעוו ,רעטַאעט ןשידיא ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןעז קלָאפ ןופ קַאטסָארּפ

 ,סעריײא:סָאנעוב ,קרָאי וינ ןיא זיא סָאד יצ -- ןסעיּפ ס'נייבשריה ןופ ענייא

 לת רעדָא ,ןָאדנַאל ,זירַאּפ ,ָאקיסקעמ ,ָארינעשז-עד ָאיר ,ָאעדיוװָאטנָאמ

 ,ןטסיאייסע ,רעטכיד ,רעביירש עשידיא ענעסיררַאפ ענעי ךיז ןבָאה ? ביבא

 רעביא טכַארטרַאפ זיא סע ןעוו ןגרוטַאמַארד ןוא ןטסינַאמָאר ,רעלייצרעד

 ?םעד

 רעשידיא רעפיט ןייז ןיא טגיל ןביירש ס'נייבשריה ץרּפ ןופ לסילש רעד

 ןוא ליטס ,ןושל ןייז ןיא ,ןענעקרעד ףכית ךיז טזָאל סָאװ ,טײקטלצרָאוורַאפ

 :ךיוה ליפוצ ןייק טימ טסייוורַאפ טשינ ןושל ןשידיא םעד טָאה רע .ןָאט

 טָאה רע .ןקורדסיוא עצנַאג ןוא רעטרעוו ?ענשטינַארגַאז, ענעטכַאלפעג

 יאדוַא רענעייל יד ןוא -- זנעג יד טשינ ,ןקערשרעביא טלָאוװעג טשינ םענייק

 ,טשינ

 ןשידיא םוצ ױזַא ךיז ןסַאּפ סָאװ ןקורדסיוא עצנַאג ןוא רעטרעוו ןַארַאפ

 ...תבש-טוג וצ שטַאּפ ַא יו ,ןושל

 סָאד ןוא ,ייז ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה רעביירש עשידיא ךס ַא רעבָא

 יז טָאה ןוא ,טליפרעד סע טָאה ,עטבילעג ַא יו טקנוּפ ,ןושל עשידיא

 ןזָאלרַאפ זייווכעלסיב ןביוהעגנָא



 ינדרי יכדרמ 62

 ,ןושל ןשידיא ןרַאפ רעהעג ןעטקעפרעּפ ַא טַאהעג טָאה ןייבשריה ץרּפ

 ןפרַאד סָאװ ןרעהעג עטקעפרעּפ טימ רעגניז ןַארַאֿפ ןענייז סע יוו טקנוּפ

 ןפרַאד סָאװ רעקיזומ רעדָא ,ןָאט ַא ןלעטש וצ ףיוא ןָאטרעמַאק ןייק טשינ

 ערעייז טימ ןָאט ַא ןּפַאכ וצ ףיא טנעמורטסניא םענעי רעדָא םעד טשינ

 ןע'נייבשריה ןיא טבעלעג ףיט טָאה ןושל עשידיא סָאד .ןרעהעג עטקעפרעּפ

 ןעוו דוס םעד טסואוועג טָאה רע .ןטולב ענייז ןופ ןעגנוזעגסױורַא טָאה ןוא

 ןצנַאג רעדָא טרָאװ ןדמערפ ַא טימ ןצונַאב ךיז ןעק ןוא געמ רע ואוו ןוא

 .םעד ןופ טיהעג קרַאטש ךיז רע טָאה ללכ-ךרדב רעבָא .קורדסיוא

 ליטס ס'נייבשריה ץרּפ ןופ תוטשּפ רעד ןיא .ליטס ןייז טימ ךיוא ױזַא ןוא

 !ןושל ןייז ןיא יוו רעקינייוו טשינ ,חוכ ןייז טגיל

 ןריפ ,ןסעומש ,ןלייצרעד ,ןדייר ןדיא יו טַארוקַא טסואוועג טָאה רע

 ךיז ןטעב ,ןָא ךיז ן'זגורב ,ךיז ןגירק ,עביל ןיא ךיז ןרעלקרעד ,םיחוכיו

 ,רעדניק סיוא ןעביג ,םיכודיש ןסילש ,תודיגנ ןעוװַארּפ ,ךיז ןץ'סוחי ,רעביא

 ןריפ ,ךיז ןעיירפ ,ןענייוו ,ןכַאל ,ןעגניירברַאפ ,תוחמש ענעדישרַאפ ןעווַארּפ

 ,ןסקַאװ ,ןענרעל ,םייחל ַא ןכַאמ ,ןעקנירט ,ןסע ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנַאה ,רחסמ

 .ןברַאטש ןוא ןבעל

 ,טנַאה רעד ףיוא ךיז ייב טַאהעג ןכַאז עלַא יד טָא ןופ גנַאג םעד טָאה רע

 ךיז טָאה ןבעל עשידיא עקיברַאפ ערַאג סָאד רעכלעוו ףיוא עיניל עשידיא יד

 ענייז רַאפ טײרּפשעגסױא ןגעלעג לָאמ עלַא זיא ,טעווערעקעג ןוא טיירדעג

 ןייז טָאה רעבירעד ןוא -- ליטס ןייז ןיא ןוקית ַא ןענופעג טָאה ןוא ןגיוא

 רעשידיא ןעוועג סיואכרוד זיא רע לייוו ,רענעייל םוצ טּפעלקעג ךיז ליטס

 ,חסונ

 .ןָאט ס'נייבשריה ץרּפ וצ ךיא םוק טציא ןוא

 ךַאז ַאזַא ןַארַאפ זיא ךָאד ,לַאסרעווינוא זיא קיזומ זַא ,ןסייוו עלַא שטָאכ

 םעניא יו שרעדנַא סעּפע ןיא טשינ טײטשַאב סנגייא רעד ןוא ,סנגייא יו |

 טשרע .טרעהעג קיזומ יד קלָאפ ןכלעוו וצ ריא טנעקרעד ןַאט ןטיול ! ןָאט

 .ױזַא ךיוא זיא רעביירש טימ .לַאסרעוװינוא יז טרעוו ךָאנרעד

 ןייז ךיוא רע טָאה ױזַא ,חסונ ןייז ,ןושל ןייז טָאה קלָאפ רעדעי יוו טקנוּפ

 זיאס ןכלעוו רעדָא ,רעקיזומ ַא וצ ,רעביירש ַא וצ זיא ייוו ןוא .ןָאט

 ןייז ןופ ןָאט םעד ףיוא טשינ טּפַאכ סָאו ,טרעקרַאפ סָאװ ,רעלטסניק

 ...קלָאפ

 טשינ רעיוא ןייז ןופ ןָאט ןשידיא םעד לָאמנייק טָאה ןייבשריה ץרּפ
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 ןַאט רעשידיא רעד זיא ,ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה .טזָאלעגסױרַא

 ,םיא ייב ןָאט םעד ךרוד טליפרעד ריא .טרָאװ ןטשרע ןטימ ךיילג ןעמוקעג

 טביירש רע לייוו רַאפרעד טשינ רעביירש רעשידיא ַא ךייא וצ טדער סָאד זַא

 רָאנ ,ןענרעלוצסיוא ךיז גנירג רעייז ,בגא זיא סָאד סָאװ ,תויתוא עשידיא טימ

 -- םעד ןע'נייבשריה ץרּפ ייב ןָאט םעד ךרוד טנעקרעד ריא סָאװ רַאפרעד

 !בקעי לוק לוקה

 ילכ רעד טימ סולּפ ןָאט ןוא ליטס ,ןושל ,ןטנעמורטסניא יירד יד טָא טימ

 ןשידיא םעד ןלָאמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןייבשריה ץרּפ זיא ,ןסיוו ןשידיא ןופ

 | ,טלעוו יד ןוא ןבעל ןשידיא םעד ,ןשטנעמ

 ןייז רַאפ טיבעג םענעי רעדָא םעד ןבילקעגסיוא טשינ טָאה רע

 ןבעל רעשידיא רערַאג רעד ,שטנעמ רעשידיא רערָאג רעד ,טעטילַאיצעּפס

 ,טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןגיוצעג ,םיא וצ טדערעג טָאה טלעוו ערַאג יד ןוא

 סמענייא ןדעי ןעמונרַאפ טָאה ,טרעהעגוצ ןעמעלַא וצ ךיז טָאה רע ןוא

 ,ןןעגנובערטש ,ןעגנַאלרַאפ ,ןרעגַאב עטליפרעד:טשינ ,טעבעג ןעמוטש

 ,רעטכעלעג ,דײרפ ,ןבױלג ,ןעגנונעפָאה ,ןעלַאעדיא ,תומולח

 סע ןוא -- ןטייקסיז ,ןטײקברַאה ,ןטייקרעטיב ,ןעגנושיוטנַא ,טײקטרַאנעגּפָא

 .טייקכעלטנעפע רעד רַאפ ןפוא ןטייווצ ַא רעדָא ַאזַא ףיוא טכַארבעג

 ןופ ןעלמרומ סָאד יו ,ןָאט ןקידרעטסילפ-ליטש ,ןכייוו ַאזַא ןיא ץלַא ןוא

 דלַאװ:ענסָאס םענעקורט ַא ןיא עקלעשזַאס ַא ןופ רעסַאװ רערעטיול רעד

 | .טייוו ץנַאג טייגרעד ָאכע סעמעוו ,רעמוז ןטימניא

 ךיוא רָאנ ,טכייוורַאפ אפוג ןבעל עטרַאה סָאד ןייבשריה טָאה זיולב טשינ

 רעד ןופ ןעיירשעג ןוא ןדייל יד ,ןשטנעמ םענופ ןייּפ יד ,תועשר יד וליפַא

 ,רעטרעטיילעג ןוא רעלעדייא ךס א ןעמוקעגסױרַא םיא ייב ןענייז טלעוו

 ,טסילַאער-רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג זיא ןייבשריה סָאװ רַאפרעד זיא סָאד |

 ךרוד טלעוו יד ןוא ןבעל סָאד ןעזעג טָאה רע ,רעקיטנַאמָאר-טסילַאער רעדָא

 ןופ יא טיהעגסיוא ,בגא ,םיא טָאה סָאד ןוא ,ןגיוא עשיטסילַאער-שיטנַאמָאר

 רעד ןופ טייקנקורט ןופ יא ןוא ,טייז ןייא ןופ טײקשילַאטנעמיטנעס

 2 ,טייז רערעדנַא

 ןופ טָאה סָאװ רעיירד-לקירטש רעטוג ַא יו ,ןעוועג זיא ןייבשריה ץרּפ

 םידַאמ ַא ,קירטש עבָארג ןטכעלפוצסיורַא טסנוק יד ןזיוװַאב םידעפ עניד

 ןטכעלפוצסיוא ןוא ןבעל ןשידיא םענופ סעיזַאטנַאפ ענעילוט ןעמענ וצ ףיוא

 יירד יד טָא ןיא ןזיווַאב סע טָאה רע יוװ ,ןטייקכעלקריוו ענעטנַאוװע ג ייז ןופ
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 ןפרָאװרַאפ ַא ןיא, ,"עמשטערק עטסוּפ , ,"רעדלעפ ענירג, :ענייז סעמַארד

 ."לקניוו

 ַא סָאװ רעדָא ,ןָא טביירש רעביירש ַא סָאװ ץלַא טשינ ,סיוועג ,ונ

 ןקיבלעז םענופ זיא ,טלָאמ רעלַאמ ַא סָאוװ יצ ,טרינַאּפמָאק רָאטיזָאּפמַאק

 !רעלטסניק רעקיזָאד רעד ןרָאוװעג ןרָאבעג טשינ ךָאנ זיא סע .טרעוו

 זַא רעדָא ,ךס ַא טביירש'מ זַא ןוא ,ןבירשעג ךס ַא רָאג טָאה ןייבשריה

 רעדָא ,ןכַאז עכַאוװש ןייז ךיוא ןזומ ,ךס ַא טלָאמ'מ ,ךס ַא טרינַאּפמַאק'מ

 ...קרעוו עצנַאג

 ,ןָא טביירש רעביירש ַא סָאװ קרעוו לָאצ יד זַא ,סע טגָאז רעוו :םעד ץוח

 רעלָאמ ַא סָאװ רעדליב לָאצ יד יצ ,טרינַאּפמַָאק רָאטיזָאּפמָאק ַא סָאװ רעדָא

 ?טייקכעלברעטשמוא רַאפ עיטנַארַאג ַא ןענייז ,טלָאמ

 רע טלָאװ ,"ירַאװָאב םַאדַאמ , ןייז ןבירשעגנָא זיולב טלָאװ רעבָאלפ ןעוו

 זולב טלָאוװ ןעווָאהטעב ןעוו יצ ?ךעלברעטשמוא ןבילבעג טשינ ןעד

 טלָאװ ,"עינָאפמיס עטניינ, יד רעדָא ,"עינַאפמיס עטפניפ , ןייז טרינַאּפמָאק

 טלָאװ יַאטסלָאט ןעוו עקיבלעז סָאד ?ךעלברעטשמוא ןבילבעג טשינ ןעד רע

 יָאנַאיּפ, ןייז יקסווָאקיישט ,"ןדירפ ןוא גירק, ןייז ןבירשעגנָא זיולב

 דיווייד , ןייז סנעקיד סלרַאשט ;"ַאטרעשטנַאק-לדיפ , רעדָא ,"ַאטרעשטנַאק

 -- ?דירַאי םענופ, רעדָא ,"רעקיכלימ רעד היבט, םכילע םולש :"דליפרעּפוק

 ןבילבעג טשינ ןעד ןטלָאװ ,ייז יו ערעדענַא ליפ ךָאנ ןוא ,עלַא יד טָא

 זיולב טימ טכַאמעג ךעלברעטשמוא ךיז טָאה קנַארפ רַאזעס ?ךעלברעטשמוא

 !עינַאפמיס ןייא

 ענירג, סעמַארד יירד עטנָאמרעד-רעירפ ס'נייבשריה ץרּפ ,ןצרוק ןיא

 ןביילב ןלעוו "לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא ןיא , ,"עמשטערק עטסוּפ , ,"רעדלעפ

 סָאד ,הלילח ,ביוא ןוא .ןבעל טעוו רעטַאעט רעשידיא רעד ןמז לכ ןבעל

 ערעדנַא ףיוא טרָא ןַא ןעניפעג ייז ןלעוו ,ןייגרעטנוא טעוװ רעטַאעט עשידיא

 ,סעניב

 ייווצ ס'נייבשריה ץרּפ ףיוא ןרעוװ טגָאזעג ךיוא ןעק עקיבלעז סָאד

 ןענייז סָאװ ,"זבעל ןופ גנַאג ןיא , ןוא "ןרָאי-רעדניק , תונורכז טימ רעכיב

 טפיוהרעביא ,טייקיבייא רעד ןיא לוטש ַא רעביירש ַא ןרעכיזרַאפ וצ גונעג

 ןשיווצ רעטסטמערופעגסיוא עמַאס רעד זיא סָאװ "ןרָאי-רעדניק , ךוב סָאד

 !קרעוװ ס'נייבשריה עלַא

 לַאערטנָאמ ,1955 ,14 .בעפ ,"רעלדָא רעדענעק,
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 "הצמ עטירד , יד

 סע .ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש ןרָאפקעװַא ןייז ןופ גָאט רעד .עקירעמַא

 וליפַא קנעדעג ךיא .ירפרעדניא גח-ורסא ,תוכוס ךָאנ דלַאב ןעוועג זיא

 -ַאטשעג זיא עניימ עמַאמ יד ,קיטנוז :ןעוועג טלָאמעד זיא'ס גָאט ַא רַאפ סָאװ

 טיירגעג ךיז טָאה ןוא ,םונהיג ַא יו טרעקַאלפעג טָאה סָאװ ,ןוויוא םייב ןענ

 ,םינּפ ריא .עשזײד-קַאב ןיא טרַאװעג טָאה סָאװ ,טיורב סָאד ןצעזוצניײרַא

 -וצמוא טקירדעגסיוא טָאה ,ןוויוא רעד יו טקנוּפ טמַאלפעג טָאה רע שטָאכ

 זיא יז .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ריא זיא ןרָאפקעװַא סנטַאט םעד :טייקנדירפ

 ...עקירעמַא ןייק טרָאפ רע סָאװ ,םעד ןגעק קרַאטש ןעוועג

 רוטּפ טלָאוװעג טָאה רע :טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה ,רעבָא ,עטַאט ןיימ

 םיא זיא ;הטיחש רעד ןופ ןוא תונזח ןייז ןופ ,תודמלמ ןייז ןופ ןרעוו

 ןפוא םושב ךיז טָאה רע !הנידמ רענעדלָאג רעד ןיא ןרָאפ וצ ןלַאפעגנייא

 עקיבלעז יד םיא ףיוא ןטרַאװ עקירעמַא ןיא ךיוא זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ

 | .,..טרעיילשעג שרעדנַא רָאנ ,תוסנרּפ יירד

 עקידנעיסַא יד .קיטנוז רעקידנסע ןַא .ןסיורד רענרומכ ַא ןעוועג זיא סע

 ןוא רעכעד עלַא ףיוא ןעגנַאהעג זיא ,ןײרַא רענייב יד ןיא ןכַארקעג זיא טפול

 טָאה טכַאנייב .טלמיהעגמורַא יורג ןגעלעג זיא סָאװ ,לטעטש םענופ ןטױלּפ

 רעד .סעטָאלב עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .טיינשעג ןוא טנגערעג

 ...ןלעטש ךיז רע טעוװ דלַאב .געוו ןפיוא ןיוש זיא רעטניוו

 טָאה עלַאגעלַאב רעד לקנַאי ואוו ,קרַאמ םוצ ןטַאט ןטימ קידנעייג

 רימ רע טָאה ,ןביילקפיונוצ ךיז ןלָאז ייז זַא ןרישזַאסַאּפ יד ףיוא טרַאװעג

 :טגָאזעגנָא

 רדח ןיא גָאט ןדעי ןייג ןוא ןעמַאמ רעד ןגלָאפ טסלָאז ,עלעטַאמ --

 ?ןָא ריד גָאז ךיא סָאוװ ,טסרעה וד !ןיירַא

 ,טרעפטנעעג ליטש ךיא בָאה -- .רעה ךיא --

 'ר טימ -- טגָאזעג רעטייוו עטַאט רעד טָאה -- טכַאמעגּפָא בָאה ךיא --

 !ןרעהרַאפ ךיז םיא וצ ןעמוק וטסלָאז גָאטימכָאנ תבש ןדעי זַא ,סקילַאפ ןרהא

 ?ןעקנעדעג טסעוו

 ,טלמרומעג ליטש רעדיוו ךיא בָאה -- .ןעקנעדעג לעוו'כ--

 ןייק ןרַאפעגקעװַא זיא עטַאט ןיימ ןעוו ,טלַא ןעוועג ךיא ןיב רָאי ןבי ן



 ינדרי יכדרמ 6

 ןיימ טָאה ,רופ סעלָאגעלַאב םעד לקנַאי וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ ןעוו

 ךימ ,ןגָאװ ןפיוא עקניזרָאק ענעיױרטש יד קידנלעטשקעװַא ,עטַאט

 רעד ףיוא קירוצ ךימ ןזָאלרעטנורַא םייב .ןַאטעג שוק ַא ןוא ןביוהעגפיוא

 טגנַאלרעד רימ טָאה ןוא ענעשעק ןיא טנַאה יד טגײלעגנײרַא רֶע טָאה ,דרע

 .עקיּפָאק ַא
 ךיא זַא ,ןיבר םעד גָאז !ןײרַא רדח ןיא לענש ףיול ,עלעטָאמ ,טציא --|

 יי !ןביירש םיא לעװ

 רעד ןופ ןיב ךיא לייוו ,ןעמַאמ רעד טגלָאפעג ךיא בָאה דימת טשינ

 בָאה ןלעפעג רימ זיא'ס סָאװ .רעגלָאפ ןייק ןרָאװעג ןרָאבעג טשינ רוטַאנ

 ךיא בָאה -- ןלעפעג טשינ רימ זיא'ס סָאװ ןוא ,עמַאמ רעד טגלָאפעג ךיא

 ,רימ ףיוא ןרעוו סעכ ןיא קרַאטש טגעלפ עניימ עמַאמ יד זַא .טגלָאפעג טשינ

 טָאה יז זַא .רעסיורג ַא יו ,ריא טימ ץהנעטש'סיוא ןעמענ ךיז ךיא געלפ

 םעד ןרזח'רעביא קידנעטש יז טגעלפ ,טכערעג ןיב ךיא זַא ןעזעגנייא

 רעטכעלש ַא -- "!ַאבערט ומעי טישזולס ַא ינַאהַאּפ ןַאּפ , :גָאז ןשיניַארקוא

 עמַאמ ַא זַא :רעטרעוו ערעדנַא ןיא .ןעניד םיא ףרַאד ןעמ רעבָא ,ץירּפ

 :שיניַארקוא ףיוא ןרעפטנעקירוצ ריא ךיא געלפ !ןגלָאפ ןעמ ףרַאד ,טסייה

 ,טשינ ןעמ ףרַאד ,רעטכעלש ַא ביוא -- "!ַאבערט עינ ָאט ,ינַאהַאּפ קַאי;

 סקילַאפ ןרהא 'ר וצ גָאטימכַאנ תבש ןדעי ןעגנַאגעג טשינ ךיוא ןיב ךיא

 טָאה רע .לוק ןייז ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ןרעהרַאפ ךיז

 -1ײרַא ןיהַא טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,םעד ץוחַא .עבַאשז ַא יוו טעקַארקעג

 ןרהא 'ר .עלעכיט ַא טימ זָאנ םעד ןגיילרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ :בוטש ןיא ןייג

 טגעלפ ,הניד ,ענייז בייוו יד ןוא ןענרעל ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןציז טגעלפ

 טַאהעג טשינ טָאה יז .טיילק ןיא טנוװַא ןיא טעּפש זיב ןָא ירפ ץנַאג ןופ ןייטש

 ...עטסָאבעלַאב ַא ןייז וצ ןעוו טייצ ןייק

 -- רדח ןיא ןעגנַאגעג גָאט ןדעי ןיב ןוא טרָאװ ןטלַאהעג בָאה ךיא רעבָא

 | | !ןעיינש ןוא ןטלעק עטסערג יד ןיא

 ןייק ָאטשינ רעמ ןיוש .ןפַאלעג ןענייז געט יד .טקורעג ךיז טָאה טייצ יד

 עקידורב יד .ןזָאלעגּפָא ןבָאה סעטָאלב יד .ןעגנַאגעצ זיא זייא רעד .טסערפ

 ןיוש ךיז ןזייווַאב סע .סעשזולַאק ןייק רעמ ָאטשינ .ןגױצעגּפָא ןבָאה ןרעסַאװ

 םוצ רעבירַא טקוק סָאװ ,גרַאב ץיּפש ןפיוא זיולב .דעלעקשזעטס ענעקורט

 ,טירט ןופ םינמיס יו ,יינש ךעלעקּפַאל עקניסייוו ןגיל ךָאנ ןעמ טעז ,קרַאמ

 יד בילוצ ייס טרעהעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,רעזייה יד ןופ טפול עקיסַאוװק יד
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 עטלסעפעגנייא עטלעטשעג יד בילוצ ייס ןוא רעטצנעפ עטעוועקרָאקרַאפ

 סעטסָאבעלַאב סָאו ,טיורק עטעװעקטַאשעג ןוא סעקרעגוא עטרעייזעג

 טּפעװעגסיױא יו לָאמַאטימ זיא ,רעטניוו ןצנַאג ןפיוא טיײרגעגנָא ןבָאה

 זיא חסּפ-ברע רעד .ןסיורד רעד ןקעמשניײרַא ןעמונעג טָאה סע .ןרָאוװעג

 זיא למיה רעד ןוא הצמ ןיוש טקַאב ןעמ .לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש

 !טיולברַאפ ןיוש

 ,"רדס, םוצ ןדייז םוצ ןעייג רימ זַא ,טדערעגּפָא ןעוועג זיא סע

 זַא ,טנכערַאב ךיז טָאה יז :ןגָארקעג הטרח עמַאמ ןיימ טָאה רעבָא לָאמַאטימ

 ןיינ טגָאז עמַאמ ןיימ זַא ןוא ! שיט ריא בוט-םוי ףיוא ןזָאלרעביא טשינ ליוו יז

 | ...ןיינ זיא --

 גערפ ַא ךיא בָאה -- ? רדס םעד ןטכירּפָא זנוא רַאפ טעװ עשז-רעוו --

 .עמַאמ ןיימ ייב ןָאטעג

 .טרעפטנעעג עניימ עמַאמ יד טָאה -- !עלעטַאמ ,וד --

 רעד טגערפעגרעביא רענעקַארשעגרעביא ןַא ךיא בָאה -- ?ךיא --

 .ןעמַאמ

 עמַאמ יד טָאה -- !ןענרעלסיוא ךיד רע טעוװו ,זיבר םעד ןטעב טסעוו --

 ,טגָאזעג רימ וצ עניימ

 יד טלייצרעד םיא בָאה ןוא ןיבר םוצ ןעמוקעג ןגרָאמ ףיוא ןיב ךיא

 ןכַאנ .טגָאזעג רימ טָאה יז סָאװ ןוא הטרח סעמַאמ ןיימ טימ עטכישעג

 ןיימ ףיוא טנַאה ןייז טגײלעגפיורַא קיטומטוג יבר רעד טָאה ךימ ןרעהסיוא

 ;טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ןָאט ןקידנקיאורַאב ַא טימ ןוא לסקַא

 ךיא ,חסּפ וצ געט ןעצ ַאד ךָאנ זיא'ס ,עלעטַאמ ,טשינ ארומ ןייק בָאה --

 זיא ענייד עמַאמ יד !רדס םעד ןעװַארּפ וצ יװ ןענרעלסיוא ךיד לעװ

 !שיט םענעגייא ןַא ןופ בוט-םוי קעװַא טשינ טייג ןעמ :טכערעג

 ַא -- טמיורעגפיוא זיא בוטש ןיא !טכַאנ רעד ףיוא חסּפ ןיוש זיא טָא ןוא |

 טימ ןגיוצעגרעביא ןענייז סנשיק יד .עלעקניוו רעדעי ןיא טקעמש סע !היחמ

 ךעלגנעהרָאפ יד .ןקעדוצ ענייפ טימ טעברַאפ ןענייז ןטעב יד .ןציּפש עסייוו

 ןימ !טעקסַאילב -- קוק ַא טסיג וד רָאנ ואוו .ןרעביוז רעטצנעפ יד ןופ

 זיא שיט רעד !עטסַאבעלַאב רעסיורג ַא רַאפ טסואווַאב ןעוועג זיא עמַאמ

 זיא סע .טלעפעגסיוא טָאה רעניימ עטַאט רעד זיולב -- טיירגעג קיד'בוט-םוי

 ...םייה רעד ןופ ןרָאּפעגקעװַא זיא רע זַא ,רָאי בלַאה ַא טקנוּפ

 ערעגניא סָאד ,הנח רעטסעווש ערעטלע ןיימ ,עמַאמ יד :ןציז שיט םייב
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 טָאה ,עלעטע ,לרעטסעווש עקשטיניילק רָאג יד .ךיא ןוא עלעסַאי לרעדורב

 םעיינ ַא טימ רעטצוּפעגסױא ןַא ץיז ךיא .ןפָאלש טגיילעג עמַאמ יד

 ַא יו ,"זָאנביױא, רענעשַאוװעגמורַא ןוא רענעגָאוװצעגסיױא ןַא ,רעטינרַאג

 רַאפ טָאה עניימ עמַאמ יד סָאװ ,"טעב-בסיה, רעסייוו רעד ףיוא ,"רוחב-ןתח,

 סע ןוא ,ןטַאט ןרַאפ טיירגעגוצ יז טלָאװ יז יו טקנוּפ ,טיירגעגוצ רימ

 טָאה עמַאמ יד ?ךרוד ךיא לַאפ רעמָאט :רבא רעדעי רימ ןיא טרעטיצ

 - ...טכַארטרַאפ ןעזעגסיוא טָאה םינּפ ריא .ןגיוושעג

 זיב ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ,יעבדכ "רדס , ןטימ ןעגנַאגעגנָא ןיִב ךיא

 :ןעמָאנ ןקידַאבס ן'רשכ ןטימ ,הצמ רעטירד רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 טשינ בָאה ךיא :שינעטער ַא רַאפ יוװ ,ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב ָאד ."לארשי,

 יד טימ טעװַארּפסיא ןייפ ךיז בָאה ךיא ? ריא טימ טוט ןעמ סָאוװ טסואוועג

 רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא ,"יול , ןוא "ןהוכ , :תוצמ ייווצ ערעדנַא

 ַא דלַאוװ ןפיט ַא ןיא יווװ ןקעטש ןבילבעג ךיא ןיב :"לארשי, הצמ רעטירד

 יד טיירדעג בָאה ךיא ...רעטייוו ןייג טנעקעג טשינ ןוא ,רענערָאלרַאפ

 ַא -- טרָאד טכוזעג ןוא ָאד טכוזעג ;ןיהַא טיירדעג ןוא רעהַא "הדגה,

 ףיוא טנערב טיוה יד יוװ ,שממ ,ליפ ךיא ?ןעמ טוט סָאװ ...גָאט רעקיטכענ

 ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ,יז טסייוו רשפא :רעניימ עמַאמ רעד גערפ ךיא ..רימ

 טשינ ךיוא טָאה עניימ עמַאמ יד רעבָא ?לארשי -- הצמ רעטירד רעד טימ

 ןעוועג עלַא ןענייז רימ ןוא טעּפש ןרָאוװעג ןיוש זיא לייוורעד ...טסואוועג

 יד ןגײלקעװַא קיטכיזרָאפ לָאז ןעמ זַא ,ןבילבעג זיא .קירעגנוה קרַאטש

 רעד ןיא ןגרָאמ לָאז ךיא זַא ןוא ,זיא יז יו ױזַא ץנַאג ,טייז ַא ןָא הצמ עטירד

 ...ץיבר םייב ןגערפ לוש ןיא ירפ

 רעקיזָאד רעד זיא רימ רַאפ רָאנ ,ןעמעוו רַאפ טשינ סייוו ךיא

 םורָאװ !שילָאבמיס טסכעה ,הצמ רעטירד רעד טימ טנעדיצניא רעשרעדניק

 זיא ,רָאי בלַאה ַא ןוא ןביז טלַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,חסּפ םענעי יו טקנוּפ

 ַא רימ ץלַא ךָאנ לארשי "הצמ עטירד, יד ,רעטעּפש ןרָאי ליפ ױזַא טימ טציא

 ...שינעטער

 לארשי םעד :ס'לארשי ייווצ יד ןדניבנעמַאזוצ טשינ ןפוא ןיאב ןעק ךיא

 םעד ,ןש'קידצ'רַאפ םעד ,ןטקילײהרַאפ םעד ,דומלת ןופ ,ך"נת ןופ

 טימ םענעגנוזעגמורַא םעד ,ןט'מיליהת'רַאפ םעד ,ןט'שדוק-תבש'רַאפ

 ןוא טייקיד'מימחר ,טייקיד'מירבחל-םדא:ןיב ,טייקכעלרע ,טייקיד'תונמאנ
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 טייוו ױזַא זיא סָאוװ ,לארשי ןטקידעכָאוװרַאפ םעד טימ ,ןצרַאה ןיא טָאג

 ...דרע רעד ןופ טייוו זיא למיה יו ,ןטשרע םענופ

 .י .נ ,1952 ,9 לירּפַא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 רעשידיא רעקידנרעק רעד -- ָאקמיּב לשיפ
 גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד

 רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט ַא

 ,קירוצ םישדח 6 עגרַאק טימ :טקַאפ ַא זיא סע רעבָא ,ןענעכיײצַאב סע

 :טרעצנָאק ןיימ ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז לָאמ סָאד בָאה ךיא רעדייא

 סָאװ ,"טיַאנ, יירעקורד רעשידיא רעד ןיא ךיא בָאה ,עקירעמַא רעביא רוט

 ןקידנרעק םעד טימ ךיז ןפָארטעג ,קרָאי-וינ ,סַאג טעיַאפַאל ןפיוא ךיז טניפעג

 בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ַָאקמיב לשיפ ,גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד ןשידיא

 עלַאיגעלַאק ןוא טפַאשטנירפ עמערַאוו ַא ןטלַאהעגנָא ןרָאי עגנַאל

 ןענופעג ךימ טָאה (לירּפַא 17 םעד ןברָאטשעג זיא רע) טיוט ןייז .גנואיצַאב

 קרַאטש ןעוועג הרושב רעקירעיורט רעד ןופ ןיב ךיא ןוא שטיב ימַאימ ןיא

 ןוא "טײקטסרָאש , ןייז טימ טַאהעג ביל םיא בָאה ךיא .ןגָאלשרעד

 -שילױוּפ ןייז ןופ גנַאלק םעד ןרעה וצ ךיוא טַאהעג ביל בָאה ןוא טייקשימייה

 .ןח ןלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טקעלַאיד ןשידיא

 ןיא ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא ןעוועג רע זיא רָאי רַאּפ עטצעל יד ןיא

 ןעוו .דנעב 25 ןיא קרעװ ענייז עלַא ןופ עבַאגסיױא עקידנעטשלופ ַא ןטיירגוצ

 טָאה רע ןוא טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש דנעב 10 ןענייז ,ןעזעג םיא בָאה ךיא

 ,טסיורגעג םעד טימ קרַאטש ךיז

 -- ?רימ טימ ויוורעטניא רעייא ּפָא ןיוש ריא טקורד ןעוו ,ינדרי ,ונ --

 ,טנַאמעג ָאקמיב רערעזנוא שינעגעגַאב רעטצעל רעד ףיוא רימ ייב טָאה

 .ךיוא םעד ףיוא טייצ ַא ןעמוק טעװ סע ,ָאקמיב ,טשינ ךיז טגרָאז --

 ...טקנעדעג בָאה ךיא יו רעלענש ךס ַא ןעמוקעג זיא טייצ יד

 -פיונוצ בָאה ךיא יו םעדכָאנ :ַאזַא זיא ויוורעטניא ןטימ השעמ יד

 ,"רעביירש עשידיא טימ ןעויוורעטניא , ןעלקיטרַא עירעס ןיימ טלמַאזעג

 לָאז ךיא ןעמַאנ ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןפורוצנָא סע ױזַא יו טשינ סייוו ךי א
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 ןענישרעד זיא'ס ןוא "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ

 ןביוהעגנָא "טַאלבנכָאו רעקרַאי-וינ , ןקיבלעז םעד ןיא ךיא בָאה ,ךוב ַא ןיא

 ,"ןלַארטַאעט עשידיא טימ ןעויוורעטניא, :ןעלקיטרַא עירעס עיינ ַא ןקורד וצ

 ,ןרָאסישזער ,ןגרוטַאמַארד עשידיא עטמירַאב ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ

 ןקורדוצּפָא ןזיווַאב בָאה ךיא .רעקיטירק ,ןרָאטיזַאּפמָאק ,ןרָאיטקַא

 ףסוי ,ץרַאװש סירָאמ ,לטסעמ בקעי ,ווָאמיד ּפיסַא טימ ןעויוורעטניא

 ,וועדעבעל ןרהא ,ךיירנרע םייח ,רעלדַא יליצ ,ַאדנוקעס םולש ,יקסנישמור

 זיא סע ןעוו רעבָא .וװָאקָאלבַאי םייח ,רעצינש ַאטעירנעה ,ַאקסעלַאכימ לכימ

 ןוא רעבעגסיורא רעד טָאה ,ןַאקמיב טימ ויוורעטניא םוצ ןעמוקעג

 טלָאװעג טשינ םיא ,ןַאמביל קחצי ,"טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ, ןופ רָאטקַאדער

 עטשרע סָאד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד ...תוביס עכעלנעזרעּפ בילוצ -- ןקורד

 טשינ לָאמנייק טלָאמעד זיב רימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמביל קחצי סָאװ ,לָאמ

 שירָאגעטַאק ךיז טָאה ,ייסע ןַא רעדָא לעקיטרַא ןַא םעניימ ןזיוועגקירוצ

 טימ ךיא בָאה רעטעּפש .ץ'ָאקמיב טימ ויוורעטניא םעד ןקורד וצ טגָאזעגּפָא

 וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו גנורַאפרעד עקיבלעז יד ךיוא טַאהעג ןע'נַאמביל

 ,ץ'דלַאװכוב .נ ןוא ץינודקומ .א .רד ,ז'קיווייל .ה טימ ןעויוורעטניא יד ןקורד

 "טפָארטשַאב ,, םיא בָאה ןוא זגורב ןרָאװעג ןע'נַאמביל ףיוא ןיוש ךיא ןיב ָאד

 ַא ןגיל ןבילבעג רימ ייב ןענייז סע ןוא עירעס עיינ ןיימ ןקורד ןלעטשּפָא טימ

 ךיז בָאה ךיא ןעוו זיא .ןעויוורעטניא עטכעלטנעפערַאפ ןייק טשינ לָאצ

 רימ ייב רֶע טָאה ,בולק ןרָאיטקַא ןיא טּפיוהרעביא ,ץַאקמיב טימ טנגעגַאב

 ...ויוורעטניא םעד טנַאמעג רדסכ

 ןטעבעג רימ ייב טָאה "רוטלוק עשידיא , ןופ רָאטקַאדער רעד זַא ,טציא

 ןוא רעלייצרעד ןשידיא םענעברָאטשרַאפ-טשרָאקָא ןגעוו לקיטרַא ןַא

 ןיא ויוורעטניא םעד טגיילעגרָאפ םיא ךיא בָאה ,ָאקמיב לשיפ ,גרוטַאמַארד

 עקיצנייא יד .ןבירשעגנָא טלָאמעד םיא בָאה ךיא יוװ ,םרָאפ רעקיבלעז רעד

 םיא ביירש ךיא סָאװ זיא ,ויוורעטניא ןטימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע

 ...ןיִשַאמ-ביירש רעד ףיוא -- די:בתכ ןופ טציא רעביא

 ,עביל ,ןרערט ,רעטכעלעג ,ןדיירפ ,ןדייל ,לגנַארעג ,ףמַאק :טסייה ןבעל

 ,טיורב ץרַאווש ,ןקלָאוװ ,ןוז ,שינרעטצניפ ,טכיל ,למיה ,דרע ,גנושיוטנַא

 ,ךעלקינייא ,סעבָאב ,סעדייז ,רעדניק ,ןרעטלע ,בייוו ,ןַאמ ,הלח עסייוו

 ,תומחלמ ,טײקכיײר ,טײקמערָא ,סטכעלש ,סטוג ,הדירי ,גנוגייטש

 ,םולש ,ןטקילפנָאק ,רוטַאנ ,לווייט ,שטנעמ ,עיגילער ,טָאג ,סעיצולָאוװער
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 ,רשוי ,ןצילב ןוא ןרענוד ,סנגער ,םערוטש ,ןעגנוסיגרַאפ-טולב

 ,ןטסעטַארּפ ,תוישק ,תונעט ,דרַאמ ,ביור ,הליזג ,הבינג ,עיצַאטַאולּפסקע

 ערעדנַא רעמ רעדָא ןָאילימ ַא ןוא ,סָאד ?טשינ סָאװ ןוא -- ןסָאװרַאפ

 ,עיזעָאּפ ,קיזומ ,יײרעלָאמ ,עמַארד ,רוטַארעטיל ַא ףרַאד ,סעיצַאטסעפינַאמ

 ,ןעלגיּפשּפָא ךעלגעמ טייוו יו ןטסנוק ערעדנַא ךָאנ יד ןוא ץנַאט ,רוטּפלוקס

 ןייק ,טייקיטייזנייא ןייק ןייז טשינ רָאט סע .ןקיביײארַאפ ןוא ןריסקיפרַאפ

 ןבעגעג ףרַאד סָאמ ןוא גָאו עלופ יד רָאנ ,טעברַא לטרעפ רעדָא עבלַאה

 םורָאװ .רערעהוצ ןוא רעקוקוצ ,רענעייל םעד -- "הנוק, םעד וצ ןרעוו

 -טשינ ןוא עטנַאמרעד יד ןופ זיא'ס ןכלעוו ןופ טעברַא לטרעפ רעדַא עבלַאה

 ןוא גנושלעפ זיולב טשינ זיא סעיצַאטסעפינַאמ:-טסנוק עטנָאמרעד

 טײקישטַאלּפרַאפ ,טײקטכַאלפרַאפ ךיוא טניימ סע רָאנ ,טייקשירעריפרַאפ

 ...הבינג עי'טושּפ ןוא

 רעד ןופ ךרד םעד ןיא ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא עמַארד עשידיא יד

 עשידיא יד יו רעמ רשפא ךָאנ יז -- יז ךיוא ;רוטַארעטיל רעשידיא

 ןשידיא םעד ןופ ןטלַאהַאב ןוא טנקיילרַאפ ךס ַא רַאג טָאה -- !רוטַארעטיל

 יז טָאה ןבעל שידיא רעקיטש עצנַאג .רעיוא ןוא גיוא סרעײג-רעטַאעט

 םורַא ױזַא טָאה ןוא עניב רעד ףיוא טלעטשעגסורַא טשינ קיניזטסואווַאב

 ןגעוו ןרעוו טגָאזעג סע ןעק טּפיוהרעביא .רענעייל ןשידיא םעד טע'בנגיַאב

 ןייז ןענופעג טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא םעד

 רעד ...עמַארד רעד ןיא טשינ ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא טשינ -- לאוג ן'תמא

 ןבירשעג טשינ ךָאנ זיא ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא םעד ןופ ןַאמָאר רעסיורג

 ,עכַאווש ַא ,רימ ייב ,זיא ןריסַאּפ ךָאנ ןעק סָאד זַא ,גנונעפַאה יד ןוא .ןרָאװעג

 ןסיורג םעד טימ רענייק ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה טציא זיב ןיוש ביוא םורָאװ

 ןשידיא םענַאקירעמַא םעד ןופ עמַארד רעסיורג רעד רימ טשינ ןוא ןַאמָאר

 ?טסייוו רעוו --- ךָאד .ןעשעג ךָאנ לָאמַא טעװ סָאד יצ טשינ ךיא ביולג ,ןבעל

 ...ןפערט ןעק סע סָאװ עלַאמ ?סנ ַא ןריסַאּפ ךָאנ ןעק רשפא

 וצ טרילעּפַא עמַארד רעד ןיא ךיוא ױזַא ,רוטַארעטיל רעד ןיא יו טקנוּפ

 ךיא ;סימומ ןוא םיזמר ,קיטסימ טנייפ בָאה ךיא .ןָאט רעשיטסילַאער רעד רימ

 עקידעבעל ןוא דייר עשיטסילַאער ,טייקטקעריד ,טייקרָאלק ביל בָאה

 םייב ,ןשטנעמ םענייש םייב זיולב טשינ ןעניפעג ןעמ ןָאק לרעּפ .ןשטנעמ

 ,טסיטרַא ,לַאנָאיסעּפַארּפ ,לַאוטקעלעטניא ,טנעגילעטניא ,דימתמ ,קידצ

 ץטושּפ םייב ךיוא רָאנ ,ףָאסָאליפ ,רעטכיד ,ןַאמסטפַאשנסיװ ,רעלטסניק
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 ןייק טשינ טָאה רענייק .יז טכוז ןעמ ואוו טרָאד טגיל טייקנייש .ןשטנעמ

 יז ףרַאד ןעמ -- םוטעמוא ןַארַאפ זיא תובישח ;טייקנביוהרעד ףיוא לָאּפָאנַאמ

 ,עטכעלש סָאד יו ,עטוג סָאד :ץלַא ןופ רקיע רעד ןוא .ןעניפעג ןענעק רַָאנ

 ןפוא ןקידתמא ןַא ףיוא ןרעוו טכַארבעגסױרַא טולָאסבַא זומ

 ,עטכעלש סָאד ןופ יו עטוג סָאד ןופ גנוביירטרעביא ,טייקטברַאפעגוצ

 ...תומה:םס זיא סָאד ןוא -- טיירדעצ ןוא טמירקעצ ,טריפרַאפ

 רעטסואווַאב:טוג רעד זיא ,ויוורעטניא ןקיטנייה ןיימ ןופ דלעה רעד

 ;רָאלק ןייז ףרַאד סע .ָאקמיב לשיפ -- גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד רעשידיא

 ןקידנרעק ןקיזָאד םעד ןגעוו ןביירש טצעזעגקעװַא טשינ ךיז טלָאוװ ךיא

 ןוא ;ןלעפעג טשינ רימ טלָאװ רע ןעוו ,גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד ןשידיא

 ןוא טיײקרָאלק ןייז בילוצ ,תישאר ,רַאפרעד רימ רע זיא ןלעפעג

 עשיטסילַאער טימ סיואכרוד רימ וצ טדער רע לייוו ,תינשהו ;טייקטקעריד

 טקעמש סע .ןשטנעמ עקידעבעל עטולָאסבַא טימ ןָאט וצ טָאה רע ןוא רענעט

 ,טיורב ןעוועזָאר ןוא סענערָאק טימ סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ

 -גָאט טימ ,ןטרָאג ןוא דָאס ,דרע רעשירפ טימ ,סעקירוב ןוא לפַאטרַאק טימ

 ןטקילפנָאק עקיד'תמא ןוא ןבעל ןקיאיױט-קידלּפַאצ טימ ,ןטייקכעלגעט

 סָאװ ,סָאד ץוחַא ,ןטײקציּפשעגוצ ,ןטײקטכַארטעגוצ ןייק םיא ייב ַאטשינ

 ַא רַאפ גונעג יוו רעמ זיא סָאד ןוא -- וצ טציּפש ןוא טכַארט ןײלַא ןבעל סָאד

 ָאפוג ןבעל סָאד יו עיזַאטנַאפ ערעכייר ןייק םורָאװ .טנַאלַאט טימ רעביירש

 ץעיזַאטנַאפ עכייר יד-טָא רָאנ ןעק רעביירש ַא ביוא .ןייז טשינ ןעק טגָאמרַאפ

 ,ןרילָאק ןוא ןסנַאוינ עלַא טימ ןבעגרעביא יז ןוא ןצלעמשרעביא ןבעל ןופ

 ַא רעדָא יקסוועיָאטסַאד ַא ,יַאטסלָאט ַא ,רעגײטשַא ,יוװ ,קיזומ ןוא ןטפַאז

 ,ןסביא ַא ,גרעבדנירטס ַא יצ ;ןענַאמָאר ערעייז ןיא ןזיװַאב סע ןבָאה קַאזלַאב

 ! רתוהו-יד זיא ,סעמַארד ערעייז ןיא ןזיווַאב סע ןבָאה לעיניַא ַא

 ַא ןיא ןטײקרָאלק-טשינ ןייק ןגָארטרַאפ טשינ ןעק ךיא ביוא !ןטיײקרָאלק

 טנזיוט סע ךיא ןעק ,עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא ,ןַאמָאר ַא רעדָא גנולייצרעד

 םוצ בָאה ךיא ןעוו רעבירעד .עמַארד ַא ןיא ןגָארטרַאפ טשינ רעמ ךָאנ לָאמ

 "םיבנג , סעמַארד ייווצ ס'ָאקמיב ןליּפש ןעזעג עניב רעד ףיוא לָאמ ןטשרע

 ױזַא ,םרָאפ-ךוב ןיא ךיוא טנעיילעג ךָאנרעד ייז בָאה ךיא ןוא "סעבמעד, ןוא

 ךיא ןיב ,ענייז ןעגנולייצרעד עשידרע ןוא סעמַארד ערעדנַא ךָאנ יד יו טוג

 ןשילוּפ ַא ץָאקמיב ןיא טליפרעד בָאה ךיא .רענייז דיסח עסיורג ַא ןרָאװעג

 ,עביל רעקטסרַאש ,םזילַאער ןפרַאש ןופ זעטניס ַא -- דלעפנעזַאר הנוי
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 שטשרַָאב רעטיור ַא יו ,רָאמוה ןקיסייב טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,םזיגָאלַאכיסּפ

 ךימ טָאה דלעפנעזָאר הנוי רעניַארקוא רעד יו טקנוּפ ןוא .לבָאנק טימ

 ןוא -- ןעגנַאפעג ךיוא ךימ ָאקמיב לשיפ רעשילוּפ רעד טָאה ױזַא ,ןעגנַאפעג

 ,קידנעטש ףיוא רָאנ ,לייוו ַא ףיוא טשינ

 עמַארד עיינ ןייז טנעיילעגרעביא געט יד טשרע ךיא בָאה טָא :ןמיס ַא

 ַא ,1954 רָאי ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"טולב ןופ ןייוועג סָאד,

 ןיא ןרילָאק ןוא ןסנַאוינ עלַא טימ ,ןבעל שידיא-שינַאקירעמַא קידלּפַאצ קיטש

 ןדעי ייב שירפ ױזַא ךָאנ זיא סָאװ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ געט יד

 ןופ טייקיד'תמא רעד טימ ןעמונעג ךימ ,לָאמַארעדיוו ,רע טָאה -- ןורכז ןיא

 .ןעגנולדנַאה ןוא ןטקילפנָאק ,ןגָאלַאיד ,ןטלַאטשעג עקידעבעל ,דייר ענייז

 ,טײקנזָאלבעגנָא ,לעטשנַא רעדָא גנושלעפ ןופ טרָאד ןמיס ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ַא ,רעביא ךיא רזח ,זיא סע .טײקטכַארטעגסיױוא רעדָא ,טײקציּפשעגרעביא

 :טסכעה ַא ףיוא ןלָאמעג -- ןבעל שידיא-שינַאקירעמַא קידלּפַאצ קיטש

 ןסיורג ַא ןופ טייקכייר רעלַארטסעקרָא ןַא טימ עוונַאק רעשיטסילַאער

 ,גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד ןשידיא ןקידנרעק

 ןוא ןעגנולייצרעד יד ןופ ייס ,ןדלעה ס'ָאקמיב עלַא זַא ,טשינ גָאז ךיא

 ,ךיא ריזיטַאּפמיס עלַא טימ טשינ ,ןיינ .רימ ןלעפעג סעמַארד יד ןופ ייס

 ךיא ריבורּפ ,ןײלַא יז יו רעמ ךָאנ .ןיייטשרַאפ ייז ריבורּפ ךיא רעבָא

 יז לָאז ךיא זַא ,סױרַא ןענייז ייז רעכלעוו ןופ הביבס רעייז ןייטשרַאפ

 ַא לָאמַא טָאה ,ןייטשרַאפ ןוא .ןייטשרַאפ רערעמ ןוא ןעמַאדרַאפ רעקינייװ

 טשינ טמוק סָאד שטָאכ -- ןבעגרַאפ טסייה ,טגָאזעג ףָאסָאליפ רעסיורג

 ...גנירג ןָא לָאמעלַא

 דרע רעשידיא-שיליוּפ רעד ףיוא טלצרָאװעג ףיט ןבָאה ןדלעה סיָאקמיב

 ןָא ןוא ךעלרעטילפ ןָא -- ןעייג ןוא ןעייטש ייז יו טגנַאלרעד ייז טָאה רע ןוא

 רעיײז סיואכרוד ןעוועג ןענייז דייר יד ןוא ןעגנולדנַאה יד .ןצכעצוּפַאב

 ענייז ןיא ייס ןוא ןסעיּפ ענייז ןיא ייס ןעמ טליפ סָאד .ענעגייא

 ןָא קרַאטש רָאג ךימ טנַאמרעד "סעבמעד , עמַארד יד :בגא .ןעגנולייצרעד

 רעבָא ,"סמלע יד רעדנָא רעייזעד , עמַארד רעטסואווַאב סלעינ'ַא ןישזדוי

 *ערעקרַאטש ליפ ַא רַאפ עטשרע יד טלַאה ךיא

 ןשידיא-שילױּפ ןלַאקָאל םעד ןיא .ן'ַאקמיב ןיא ךירטש רעקיטכיוו ַא ךָאנ

 .עמַארד סלעינ'ַא יו רעירפ ןרַאוװעג ןבירשעגנַא זיא "סעבמעד , סיַאקמיב ('י
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 סָאװ ,ןח ַא -- קיזומ טימ םי ַא טגיל ,ּפָא קרַאטש ױזַא טיה רע סָאװ ,ןושל

 ַא םיא ייב ןעמ טניפעג ללכב !רעטרעוװ ןייק ןיא ןלָאמסיוא טשינ ךיז טזָאל

 דלעה םעד ןשיווצ יו ,ןושל ןייז ןוא דלעה םעד ןשיוװצ טפַאש'הבורק עפיט

 רענעט עקירעזייה רעדָא ןסנַאנַָאסיד ןייק טשינ טליפ ריא .םישעמ ענייז ןוא

 ױזַא טָא ןוא ,ייז ןדער ױזַא טָא ;ייז ןענייז ױזַא טָא .ןענױשרַאּפ ס'ַאקמיב ייב

 ...ןרָאװעג ןרָאבעג ייז ןענייז

 רימ .בולק ןרָאיטקַא םעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ויוורעטניא רעד

 ןוא ,רעגיײזַא ייווצ טקנוּפ ,טייצ רעטדערעגּפָא רעד וצ ןפָארטעג ךיז ןבָאה

 .ןסעומש ןוא ןציז וצ ףיוא טייצ גונעג טַאהעג

 ןגעוו ריא טכַארט סָאװ ,ָאקמיב טניירפ ,גרוטַאמַארד רעשידיא ַא יו :ךיא

 ןייז וצ טריפעג טָאה ,ריא טקנעד ,סָאװ ? עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד

 ? הדירי רעקיטציא

 זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ינדרי עגעלָאק ,ייר רעטשרע רעד ןיא :ַאקמיב

 רימ ןוא -- ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,םלוע ןשידיא םעד רעמ טשינ ןבָאה רימ

 ןעק ךָאד .טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיא יד רעמ טשינ ךיוא ןבָאה

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ ףוס רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ךיא

 ךיא ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ןימַאמ רעסיורג ַא ןיב ךיא .עקירעמַא

 רימ לייוו ,יינסָאדנופ קירוצ ןעיוב ןבױהנָא ןעק ןעמ זַא ,רעבירעד טלַאה

 רַאפ רעבָא .ןרָאיטקַא עשידיא עיינ ךיוא ןוא םלוע ןשידיא םעיינ ץנַאג ַא ןבָאה

 ףרַאד ,ןרָאיטקַא עשידיא עיינ יד רַאפ יו טקנוּפ ,םלוע ןשידיא םעיינ םעד

 ַא ןרעוו ןפַאשעג לָאז סע עכלעוו ךרוד ןסעיּפ עיינ ןבָאה סיואכרוד ןעמ

 סָאװ ,ןסעיּפ ;ןרָאיטקַא יד טימ יא ןוא םלוע ןטימ יא גנודניברַאפ ערעטנעענ

 .ןרָאיטקַא יד וצ יו טוג ױזַא ,םלוע םוצ טקעריד ןדער ןלָאז

 עשידיא רענַאקירעמַא יד ןבָאה ,ָאקמיב עגעלָאק ,רימ טגָאז דניצַא :ךיא

 סָאװ ,טוג ןָאטעג ,ןפַאשעג ַאד ןבָאה סָאװ עכלעזַא ,טסייה סָאד ,ןגרוטַאמַארד

 ,ןוא ?םייה רעטלַא רעד ןופ סעמעט טימ ןבעגעגּפָא סנטסיימ ךיז ןבָאה ייז

 יז ןבָאה יצ -- סעמעט עגיה ףיוא ןעגנופַאש עשיטַאמַארד רַאּפ יד ,רעדיוו

 ?ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא סָאד טלגיּפשעגּפָא קיד'תמא

 ייוצ יד-טָא ליּפשיײב ַא רַאפ ,ינדרי טניירפ ,ןעמענ רימָאל :ַאקמיב

 -עבעל ןפַאשעג טָאה רעטשרע רעד .קיווייל ןוא דלעפסעטָאג :ןעמערטסקע

 עשידָאזיּפע ,עטּפַאכעג:טכיל ,עקידנעייגיײיברַאפ זיולב רעבָא ,עקיד

 רעטסעב ןייז ןיא ןעזעג סע ןבָאה רימ יוװ ,סעיצַאוטיס ןוא ןרעטקַארַאכ
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 ,"ּפַאש , עמַארד ןייז ןיא טָאה רעטייווצ רעד יו טקנוּפ ,"הסנרּפ , עמַארד

 ךיז רָאנ ,ּפַאש םעד ןופ טיי עכעלרעּפרעק יד ןבעגעג טשינ ,לשמל

 ןיא ,ןסעיּפ ס'קיווייל ןופ עטסיימ יד טימ לַאפ רעד זיא סָאד יווװ -- טלבירגעג

 ...םזילַאער טלעפ סע עכלעוו

 ?"סעטַאמש , ס'קיווייל טימ זיא סָאװ :ךיא

 ןדייר ערעדנַא ןלָאז ;ץקיווייל ןופ ןדייר טשינ ליפוצ ליוו ךיא :ַאקמיב

 רעזנוא וצ ןרעקמוא ךיז רימָאל .רימ ןָא םידיסח גונעג טָאה רע -- םיא ןגעוו

 סעמעט ףיוא ןפַאשעג ָאד טָאה ןעמ סָאװ ןסעיּפ יד ןגעוו .סעומש ןקידרעירפ

 ןעמ .ןריטַאבעד ךס ַא ךיז טזָאל סָאװ ,ןינע ןַא זיא םייה רעטלַא רעד ןופ

 .רעטסומ ןסיוועג ַא טיול טשינ ךיוא ןוא גנולעטשַאב ןייק ףיוא טשינ טפַאש

 ןיב ךיא יצ -- ךרד םענעגייא ןייז סיוא ךיז טביילק גרוטַאמַארד רעדעי

 רימ ןענייז ןסעיּפ יד ןופ ךס ַא .טשינ יצ םענעי רעדָא םעד טימ קימיטשנייא

 יז ןיא זיא'ס .ןבעל ןלַאער ןטימ ןָאט וצ טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןלעפעג טשינ

 רַאפ טוג רשפא ןענייז סָאװ ,"ןעמ-יגוב , ליפוצ ,תואלפנו םיסינ ליפוצ ןַארַאפ

 טשינ יאדווַא ןוא -- ןשטנעמ ענעסקַאוװרעד ןייק רַאפ טשינ רעבָא ,רעדניק

 ,רעטציא ןבעל רימ רעכלעוו ןיא יד יוו ,טייצ רעשיטסילַאער ַאזַא רַאפ

 סָאװ ,ןגרוטַאמַארד עשידיא עטסקיטכיוו יד רַאֿפ ריא טלַאה ןעמעוו :ךיא

 ?עקירעמַא ןיא טציא ךָאנ ןבעל סָאװ עכלעזַא ךיוא ןוא -- טבעלעג ןבָאה

 ןשידיא ןסיורג ַא רַאפ ןע'נייבשריה ץרּפ ןטלַאהעג בָאה ךיא :ַאקמיב

 ןוא "עמשטערק עטסוּפ, ,"רעדלעפ ענירג, סעמַארד ענייז .גרוטַאמַארד

 ןידרָאג בקעי .עיגרוטַאמַארד רעשידיא ןופ לרעּפ ןענייז ,"לקניוו ןפרָאװרַאפ,

 רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ךיוא ןעמ ןָאק ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג, ןייז טימ

 ליפ רעייז טָאה ןוא עניב רעד רַאפ שוח ןטנוזעג ַא טַאהעג טָאה רע !טנַאה

 ןשידיא םענַאקירעמַא םעד ןוא -- ללכב רעטַאעט ןשידיא םעד ןבעגעג

 ַא יו ,ןטוג םוצ ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ןירבָאק ןָאעל ךיוא .טרפב רעטַאעט

 זיא "עליוב לקנַאי, עמַארד ןייז .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ לייז

 .עניב םוש ןייק רַאפ ןעמעש טשינ ךיז ףרַאד סָאװ ,עמַארד עקיטנעק ַא

 ןוא ץרעלקעס .ה טימ ,ןיביל .ז טימ ,ץ'דלעפנזָאר הנוי טימ זיא סָאװ :ךיא

 ?ערעדנַא ליפ ךָאנ

 ןענַאטשַאב זיא ,ליּפשיײיב םוצ ,"ןטנערוקנָאק , ס'דלעפנזָאר הנוי :ָאקמיב

 ,ןיביל .ןעוועג טשינ רע זיא גרוטַאמַארד ןייק רעבָא ,רעדליב עפרַאש ןופ

 ַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע רעבָא ,ןסעיּפ ענייז ןיא ךַאוװש ןעוועג זיא ,רעדיוו
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 עמַארד ןייז טימ זיולב ןעמונעגסיוא רימ ייב טָאה רעלקעס .ה ןוא .זח לקיטש

 -- איה רעדנַא ןַא ןגעוװ טרָאװ ַא ןגָאז רעבָא ליוו ךיא ."העיסנ ס'קידצ , םעד

 טשינ טנכער שטיװָאנַאמלַאק .ה רעקיזָאד רעד ןעוו .שטיוװָאנַאמלַאק .ה

 רַאפ ךַאז יד ןיזניא סיואכרוד טָאה רָאנ ,עסעיּפ ַא ןופ הסנכה יד סיוא רעירפ

 טלָאו רע עכלעוו טימ ,ןסעיּפ לטעצ ןייז ףיוא טַאהעג רע טלָאוװ ,ןיײלַא ךיז

 ןוא סעיצַאוטיס רַאפ גיוא ףרַאש ַא טָאה שטיװָאנַאמלַאק .ןריצלָאטש טנַאקעג

 עגיה יד ןופ רענייק סָאװ ,ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא םעד ןופ ןרעטקַארַאכ

 רעמ טָאה רע ,טגָאזעג ןיוש יו ,רעבָא ,טשינ סע טָאה ןגרוטַאמַארד עשידיא

 טכַאמ רע ןוא -- אפוג עסעיּפ יד רעדייא ,עסעיּפ רעד ןופ הסנכה יד ןיזניא

 ...עילַאק טימרעד ךיז

 ןשידיא םעד ןגעוװ ,ָאקמיב עגעלָאק ,גנוניימ רעייא זיא סָאוװ :ךיא

 ?עקירעמַא ןיא רי;סישזער ןשידיא ,רָאיטקַא

 רעמ ךָאנ טָאה רע :דניק-רוטַאנ ַא זיא ָאד רָאיטקַא רעשידיא רעד :ָאקמיב

 ,לָאר עטוג ַא רָאנ טָאה רע זַא .שיכיטס זיא רע :ןבָאה ףרַאד רָאיטקַא ןַא יו

 רעכעה ּפעק טנזיוט טימ ןסקַאװעגרעבירַא זיא רע ;ףיוא ךיילג רע טמַאלפ

 וצ טכוזעג קידנעטש םיא טָאה רָאסישזער רעד .רָאסישזער םעד ןופ

 רעטַאעט ןשידיא רענַאקירעמַא םעד ןיא ישזער ןגעוו רעבָא ;ןעלקנוטרַאפ

 סָאבעלַאב ַא זיא סע רעוו .ןדייר טשינ זנוא ייב ללכב ןעמ ןעק ,ןיײלַא ךיז רַאפ

 ...רָאסישזער ַא טרעוו -- רעטַאעט ַא ןופ

 ַא זיא רעטַאעט רעשידיא רענַאקירעמַא רעד זַא ,טשינ ריא טלַאה :ךיא

 רעד ןופ דנַאטשוצ:הדירי ןקידעגָאלק םעד ןופ גנולגיּפשּפָא עטקעריד

 ?ָאד רוטַארעטיל רעשידיא

 ַא ךס ַא ףיוא ןייז טנעקעג טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד .ןיינ :ָאקמיב

 ,ןענעייל טשינ ףרַאד ןעמ :ךוב ןייק טשינ זיא רעטַאעט .הגרדמ רערעכעה

 יד זיא רעטַאעט .ןרעה ןוא -- ןגיוא יד ןפָא ןטלַאה זיולב ףרַאד ןעמ

 ךָאנ טלָאוו קרָאי-וינ ןיא .םלוע ןטימ גנודניברַאפ עקידעבעל עטסטנעָאנ

 רעד ןעוו ,סרעטַאעט עשידיא סקעז רעדָא ףניפ םורַא ןייז טנעקעג טציא

 ןטינשעג טלָאװ טעשזדוב רעד ןעוו ;רענעלק ןעוועג טלָאװ טסַאלַאב

 רעקיבלעז רעד ןיא טשינ ןענייז סרעטַאעט עשידיא .טפלעה ףיוא ןרָאוװעג

 סנַאינ-רעטַאעט ענעדישרַאפ יד .סרעטַאעט רעײװדַארב יד יוװ ,עגַאל

 יז ןעמ ףרַאד -- טשינ סע ןעייטשרַאפ ייז ביוא ןוא ,ןייטשרַאפ סע ןפרַאד

 עטשרע יד ןייז ףרַאד ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד :ןייטשרַאפ וצ ןבעג
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 ןבָאה עכלעוו ,סנָאיני-רעטַאעט ענעדישרַאפ יד טימ ףמַאק ַא ןביוהוצפיוא

 טציא ןוא עקירעמַא ןיא ןזעוו:רעטַאעט עשידיא סָאד טרעװשַאב לָאמעלַא

 ריפ רעדָא יירד טימ ןייגַאב טכייל ךיז ןעק רעטַאעט רעשידיא ַא .רעמ ךָאנ

 סָאד .ףױרַא טגניווצ ןעמ סָאװ ,ןעצ רעדָא סקעז טָאטשנָא -- רעטעברַא-עניב

 סקעז רעדָא ףניפ טימ ןיײגַאב ךיז ךיוא רעטַאעט רעשידיא ַא ןעק עקיבלעז

 ךַאז יד .ףױרַא טגניווצ ןעמ סָאוװ ,ףלעווצ ןוא ןעצ טָאטשנַא -- רעקיזומ

 טניירפ ,טשינ ןיב ךיא .ןרעוו טפמעקעגסיוא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ףרַאד

 רַאפ ןבעל-ןוא-בייל טימ ןיב ךיא רעבָא ,הלילחו סח ,סנַאינוי ןגעק ,ינדרי

 ! רעטַאעט שידיא

 יו םעדכַאנ ןרעוו ןָאטעג ןעק ,ָאקמיב טניירפ ,ריא טקנעד סָאוװ :ךיא

 ךרוד יצ ,ןלָאז סנַאיני-רעטַאעט ענעדישרַאפ יד ןופ ןטייקירעוװשַאב עלַא

 ןַאק ריא טקנעד סָאװ -- ןרעוו טזיילעג ,ןעלטימ עכעלדירפ רעדָא ףמַאק

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןכַאמ וצ טנוזעג קירוצ סקיד'תושממ ןרעוו ןַאטעג

 ?עקירעמַא

 קיטש סיורג ַא ָאד ךָאנ זיא'ס זַא ,ינדרי עגעלָאק ,טלַאה ךיא :ָאקמיב

 שידיא ןוא ,ןפַאש ןוא ןעיוב ךָאנ ןעק ןעמ :;עקירעמַא ןיא ןבעל שידיא

 ןיא ןבעל שידיא .רעטערב יד ןופ ּפָארַא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא רעטַאעט

 ןיא ןרעוו ןָאטעג ךס ַא ךָאנ ןעק סע !טוּפַאק טשינ ךָאנ זיא עקירעמַא

 רעשידיא רעד רַאפ יס ןוא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ייס עקירעמַא

 !ןבעל-ןסַאמ רעקיטש עטנוזעג ךָאנ ַאד ןבָאה רימ !רוטַארעטיל

 ?טסנוק ַא יו רעטַאעט ףיוא קוק רענעגייא רעייא זיא סָאוו :ךיא

 ;ןבעל ןשירעפעש ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא רעטַאעט :ַאקמיב

 עקיצנייא יד זיא'ס ;ןשטנעמ םעד ןופ ץרַאה םוצ טקעריד טדער רעטַאעט

 !טלעװ רעטכַארטעגסוא ןוא רעלַאער רעד ןשיווצ קירב

 ףיוא רעדָא ,סעמַארד עיינ ןביירש וצ רענעלּפ סעּפע ריא טָאה :ךיא

 ?רעטַאעט ַא טימ ךיז ןדניברַאפ וצ טקעריד ןפוא זיא'ס ןכלעוו

 ךיוא ןוא ,ינדרי עגעלָאק ,עיגרוטַאמַארד ןיא טרָאװ טצעל ןיימ :ָאקמיב

 ,ןבעל ןזָאל ךימ טעװ טָאג זַא .טגָאזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,רעטַאעט ןגעוו

 -וינ ןיא רעטַאעט ןשידיא םענעגייא ןַא ףיוא ןטסעמרַאפ ךָאנ ךיז ךיא לעוװ

 רָאג רעד ןיא ןכעלקריוורַאפ וצ ךיא ףָאה םולח ןקיזָאד םעד טָא !קרָאי

 ! טייצ רעטנעָאנ

 ןוא ןפַאשעג טציא זיב ריא טָאה ,ָאקמיב עגעלָאק ,ןסעיּפ לפיוו :ךיא
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 עקירעמַא ןיא ָאד ייס ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ייז ןופ לפיוו ןוא ,טלמַאזעג

 ?שרעדנַא ץעגרע ייס ןוא

 טניירפ ,עמַארד ַא סניימ ןופ גנוריפפיוא עלעיציפָא עטשרע יד :ַאקמיב

 םעד ןיא ,1914 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,"לסייוו גערב ןפיוא , ,ינדרי

 רעלדַא סוילוי ןופ עיצקעריד םעד רעטנוא ,שזדָאל ןיא ,רעטַאעט "ַאלַאקס,

 טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא ,1919 רָאי ןיא ןוא .יקצַארעש ןַאמרעה ןוא

 טימ .עשרַאװ ןיא ,"עּפורט-רענליוו, רעד ןופ "םיבנג , עמַארד ןיימ ןרָאוװעג

 סצרַאוװש סירָאמ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא יז זיא רעטעּפש רָאי ַא

 טליּפשעג ךיוא יז זיא רעטעּפש .קרָאי-וינ ןיא ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא

 זיא ,טצַאשעג טרעוו ,"םיבנג, .לארשי:ץרא ןיא שיאערבעה ףיוא ןרָאוװעג

 רעצנַאג רעד רעביא לָאמ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןרָאװעג טליּפשעג

 ,בושי רעשידיא ַא ןַארַאפ זיא'ס רָאנ ואוו ,טלעוו רעשידיא

 ?"סעבמעד, עמַארד רעטמירַאב רעטייווצ רעייא טימ זיא סָאוװ ;ךיא

 לָאמ ןטשרע םוצ "סעבמעד , עמַארד ןיימ זיא ,1922 רָאי ןיא :ַאקמיב

 ןקיבלעז םעד ןיא ןוא -- דלָאגנייש ףסוי ןופ קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 עניימ עמַארד יד ךיוא .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ן'צרַאוװש סירָאמ ןופ רָאי

 רעד רָאג רעביא לָאמ רעקילדנעצ ןרָאװעג טליּפשעג זיא "סעבמעד,

 םעד ןיא ןבילברַאפ ןענייז ענימ סעמַארד עדיב .טלעוו רעשידיא

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ רַאוטרַאּפער

 טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעשידיא ןייא ןייק ָאטשינ טעמכ זיא'ס :המחלמ-טלעוו

 .עסעיּפ ַא רעניימ ןיא טליּפשעג טשינ

 -וינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןסעיּפ ערעייא ןופ ךָאנ עכלעוו :ךיא

 ?קרָאי

 ,רעטעפ, עידעמָאק ןיימ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 1922 רָאי ןיא :ָאקמיב

 .רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא םעד ןיא ,ן'צַאז גיוודול טימ ,"ךייא ןעק'מ

 לפיוו :עגַארפ רעד וצ קירוצ ךיז ןרעקמוא ןביולרעד רימ טעוװ ריא :ךיא

 ריא טָאה ייז ןופ לפיוו ןוא ןבירשעגנָא טציא זיב ריא טָאה ןסעיּפ

 ?טלמַאזעגפיונוצ

 טשינ דָארג טנעמָאמ םעד ןיא ,ינדרי טניירפ ,ךייא ןעק ךיא :ַאקמיב

 ,טסַאפרַאפ גָאט ןקיטנייה ןזיב בָאה ךיא סָאװ ,ןסעיּפ עלַא ןענעכערסיוא

 ןיא סעמַארד עניימ עלַא ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד זיא 1926 רָאי ןיא רעבָא

 טלָאמעד טניז .ָאגַאקיש ןיא ,"יקסנישעצ , גַאלרַאפ םעד ךרוד ,דנעב ןביז
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 טרעוו סָאװ ,עמַארד ַא עניימ ,טייצ וצ טייצ ןופ ,קורד ןופ טניישרעד

 ןיימ .טלעוו רעד רעביא סרעטַאעט עשידיא ענעדישרַאפ ןופ טּפַאכעגפיוא

 ,1954 רָאי ןיא ןענישרעד זיא "טולב ןופ ןייוועג סָאד , עמַארד עטסעיינ

 טימ זיולב לייוו ,גנַאל ףיוא טשינ רעבָא ,טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ָאד

 ןשידיא םעד ןיא טנגעגַאב רעדיוו ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש העש עכעלטע

 ...יט לזעלג ַא ןעקנורטעג ןעמַאזוצ ןוא בולק-ןרָאיטקַא

 .י .נ ,1956 ,ילוי-ינוי ,"רוטלוק עשידיא

 םינזח תורוד יירד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא

 ענרעדָאמ עצנַאג רעזנוא ןוא ןדיא ייב טסנוק עטלַא ןַא זיא תונז

 ןפיוא יו ,לַאװק ןטלַא ןקיזָאד םעד ףיוא ןזיוועגנָא זיא קיזומ עשידיא 1

 ָאּפמָאק עשידיא ענרעדָאמ ערעזנוא ןענַאוװ ןופ ,רוקמ ןקיצנייא

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעייז רַאפ ןבעל ןּפעש ןענעק סרָאטיז

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ערעזנוא רעדיל-סקלָאפ עטסרעמ יד וליפַא

 -סקלָאפ עטסקיצרַאה ןוא עטסנעש יד עקַאט ןענייז יד .ןָאט-הליפת ןטכע

 .רעדיל

 ןוא ױזַא ןייגַאב ךיז ןעק רע זַא ,טביולג רעדָא ,טקנעד רענייא ביוא ןוא

 םינּפ ַא ןבָאה ןעגנופַאש ענייז ןלעװ ,ןעמוקנָא טשינ לַאװק ןטלַא םוצ ףרַאד

 .ןעלצרָאװ ןָא םיוב ַא ןופ

 טָאה ,ןסָאלשעגנייא ןדיא זנוא ,רעקלעפ ןופ ןבעל ןזעיגילער םעד ןיא

 זיא קיזומ ןָא .עלָאר עסיורג ַא טציִא ךיוא טליּפש ןוא טליּפשעג דימת קיזומ

 טָאה ןוגינ רעד .ןרָאװעג טעװַארּפעג טשינ ץעגרע ןיא טסניד:-סעטָאג ןייק

 ץלַא ףיוא ןָאנבױא םעד ,טציא ךיוא טמענרַאפ ןוא ,ןעמונרַאפ קידנעטש

 רעמ טָאה גנַאזעג רעד .ןטייצ עקירעיורט ץנַאג ןיא וליפא ןוא תוחמש

 ימו םימב ימ , רעטרעוו יד .דייר עטסקרַאטש יד יוװ ,ןשטנעמ ןפיוא גנוקריו ו

 ןעוו רעקרַאטש ןענייז -- רעייפ ןטימ רעוו ןוא רעסַאװ ןטימ רעוו -- "שאב

 ןוא הניגנ רעלענָאיצידַארט רעקירעהעג רעד טימ טגָאזעגסױרַא ןרעוו ייז

 ,קיזומ עקיסַאּפ

 ?ןשטנעמ ןפיוא רָאנ סעּפע סָאװרַאפ ןוא
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 ןָא ,הניגנ ןָא ,ןײלַא הליפת .גנַאזעג ךרוד -- ךיוא זיא טָאג וצ געוו רעד

 םעד טימ טגָאזעגסױרַא ןרעוו זומ טרָאװ סָאד .גונעג טשינ זיא ,קיזומ

 ,גנַאלק ןשילַאקיזומ ןקיסַאּפ ןוא ןָאט ןקירעהעג

 ןעמונרַאפ דימת לכיה-קיזומ ןזעיגילער ןשידיא םעד ןיא טָאה תונזח

 ןופ טייצ רעשימרוטש ַאזַא ןיא ןבעל רימ לייוו ,טציא דָארג ןוא .ןָאנבױא םעד

 -כרוד זיא עכלעוו ,הליפת עשיסַאלק יד ףרַאד ,ןעגנוסיגרַאפ-טולב ערעווש

 ,ןרעװ טרעהעג רעמ ,ןעגנַאלק עשילמיה ןוא טייקכעלטעג טימ ןעגנורדעג

 .רעירפ זיא סע ןעוו יו

 ןייז ןופ לייט ןטייוצ סע'תרפא וצ ךיא םוק ריפניירַא םעד טָא ךָאנ

 .קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ עיגָאלָאטנַא רעקידנעב-יירד רעטנַאלּפעג

 ןופ טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ,ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ידכ

 רעשיגרוטיל רעשידיא רענעבילקעג ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ןלעטשנעמַאזוצ

 ןייז וצ גונעג טשינ זיא סע .ןַאמכַאפ רעסיורג ַא ןייז וצרעד ןעמ ףרַאד ,קיזומ

 עלַא ןיא טנוװוַאהַאב טוג ןייז ךיוא ףרַאד ןעמ רָאנ ,רעקיזומ רעסיורג ַא זיולב

 - זומ ןעמ ."ירשא , ןיא דיא רעמורפ ַא יו רעקיצניוװ טשינ ,תואחסונ עשידיא

 ןָאק טשרע טלָאמעד ,תוליפת יד ןופ טסייג םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז

 ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ ןייז רע געמ ,רעקיטייז ַא .טעברַא ַאזַא וצ ןטערטוצ ןעמ

 ץוח ַא ,ףרַאד ןעמ .ןזייווַאב טשינ סע ןעק ,קיזומ ןיא ןַאמכַאפ רעסיורג

 ןדעי ,טגָאזעג רעסעב ,עיציזַָאּפמָאק עדעי .רעיירבעה רעטוג ַא ןייז ,ןעמעלַא

 ןדעי ןּפיזרעביא טוג זומ ןעמ ,ןרידיווער טוג רעירפ ןעמ זומ וויטַאטישטער

 .רעדנוזַאב עזַארפ עדעי ,ץַאז

 -יטש ץלַא זומ ָאד ."תורשּפ , ןייק ךייש טשינ ךָאד זיא קיזומ ןיא םורָאװ

 רעקירעביא ןַא לָאמַא ןײרַא ךיז טּפַאכ סע זַא ,דיל ַא ןיא .רָאה רעד ףיוא ןעמ

 -טסעדנופ סע טייג ,טרָאװ ץנַאג ַא וליפַא רעדָא ,גנַאלק רעקירעביא ןַא ,בליז

 שרעדנַא ,"ןּפַאלק , זומ סע .ןריסַאּפ טשינ סנױוזַא ןעק קיזומ ןיא .ךרוד ןגעוו

 ...טשינ סע טייג

 לייט רעטשרע רעד ןענישרעד קרָאי וינ ןיא זיא קירוצ ןעצ רָאי ַא טימ

 רעטיול ןופ ןענַאטשַאב זיא לייט רעקיזָאד רעד .עיגָאלָאטנַא סע'תרפא ןופ

 רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ רצוא ןַא טגָאמרַאפ ןוא תוליפת עקיד'הנשה-שאר

 רעווש רבחמ רעד טָאה ןַאד טניז .ןּפעש ןוא ןּפעש טרָאד ןופ ןעק'מ .קיזומ

 ןופ טײטשַאב רעכלעוו ,לייט ןטייוצ םעד ןטיירגוצוצ ףיוא טעברַאעג

 -- םילגר שולש -- ליײט רעטירד רעד .תוליפת עקיד'רוּפכ-םוי רעטיול
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 עגַארפ ַא זיא ,ןרעיודעג טעוװ סָאד גנַאל יו .רעטעּפש ןעמוק טשרע ףרַאד

 וצ זנוא טעוװ ןוא שטנעמ רעמַאזטעברַא טסכעה ַא זיא רעכלעוו ,רבחמ ןרַאפ

 | ,ןטרַאװ ןזָאל טשינ גנַאל

 -- לייט ןטייווצ םעד זיולב ןעניז ןיא בָאה ךיא -- ןעגנופַאש ָאד טָאה ריא

 ,ןזח ןשיסקָאדָאטרָא-םערטסקע םוצ זיב ןזח םענרעדָאמ-םערטסקע םעד ןופ

 ךיילג ףיוא ךיילג ָאד ןענייז ןעקנַאדעג ןוא סעיידיא עגנוי ןוא עטלַא

 וצ טייקכעלגעמ יד טָאה ריא .ןענרעל וצ סָאװ ןופ ָאד טָאה ריא ,ןטָארטרַאפ

 םתס ןוא תונזח ןיא ןעגנומערטש ןוא ןגעוו ענע דישרַאפ יד טימ ךיז ןענעקַאב

 ןופ ןבעגעגרעביא ןרעוו סָאװ ,תואחסונ עלענָאיצידַארט ,עווָאברַאקס ,עטלַא

 ןענייז ערעייז םירבחמ יד רעוו טשינרָאג סייוו רענייק ןוא רוד וצ רוד

 .ןעוועג

 ,ןילָאװ ,עניַארקוא ןיא עלעטעטש שידיא ןיילק ַא ןופ ןײלַא קידנעמַאטש

 ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ תונזח סָאד זיא ,תונזח ןשיסקָאדָאטרָא ןופ עלעגיוו סָאד

 -ליפ רימ ,סױרַא המשנ רעד ןופ ןוא ןצרַאה םענופ ףיט טמוק סָאװ ,תונזח ַא

 םענעפורעג-ױזַא םעד ,עּפָאריײא-ברעמ ןופ תונזח סָאד רעדייא רעטנעענ ליפ

 -ַאקיזומ ןייז טימ ,ןטייקנייפ ןוא ןטייקנייש ענייז עלַא טימ סָאװ ,"םזירעצלוז,

 ַא ןופ ץרַאה סָאד טלַאק רעביא טרָאפ רע טזָאל טייקטריניפַאר ןוא טייקשילה

 ,ןדיא ןעמע רַאװ

 רימ רַאפ ָאד ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד זיא סע ןוא

 ךָאנ זיא ,רעטסנעש רעד ךיוא ןוא תונזח ןיא געוו רעטסעב רעד זַא ,ןגָאז וצ

 םעד ףיוא טריזַאב זיא סָאװ ,תונזח-ליפעג עשיסקָאדָאטרָא ענייר סָאד ץלַא

 ןופ טשינ סייוו סָאװ ,תונזח ןופ ןייבנקור רעד זיא ןוא ויטַאטישטער ןעיירפ

 ךייט רעטיירב ַא יו יירפ ךיז טסיג רָאנ ,"םיללכ, עטכַאמעג-ךעלצניק ןייק

 .עיצַאזיװָארּפמיא רעשי'נזח ןופ ןגערב יד רעביא

 .ןלעפעג רעסעב עיגָאלָאטנַא רעד ןופ לייט רעד טָא רימ זיא רעבירעד

 ! הברדא .קיטכיוו טשינ זיא לייט רערעדנַא רעד זַא ,טשינ טניימ סָאד רעבָא

 רעכייר קיזומ-לוש רעזנוא ןכַאמ ייז לייוו ,קיטכיוו ןענייז ןעגנומערטש עדייב

 ןעמענ ךיז ןעק רעדעי .ןביילקוצסיוא סָאװ ןופ ָאד טָאה ריא .רעקיברַאפ ןוא

 .ךָאנ קַאמשעג ןייז ךָאנ ןוא טרָאד טלעפעג םיא סָאװ

 ןיא טסקַאװ סע ןוא רעטייווצ רעד ךָאנ עיציזָאּפמָאק ןייא טרעטעלב ריא

 ַא ךייא טגנערב וויטַאטישטער רעדעי .גנורעדנואווַאב ןופ ליפעג סָאד ךייא

 סע ,טרָאד לרעּפ ַא ,ָאד לרעּפ ַא ,לַאפנייא ןעשי'נזח םעיינ ַא ,קנַאדעג םעיינ
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 טרעוו ריא ןוא ,סלעניגירָא ,סנגייא ןצנַאגניא סעּפע ,ןצַאז ףיוא ןצַאז ןצילב

 ןיא ייס ךייא רַאפ טמעטָא סָאוװ ַאזַא ,רעטיצ ןקיליײה ַאזַא טימ ןעמונעגכרוד

 -נגייא רעד ןיא ייס ןוא תוליפת עשידיא עטנַאקַאב-טוג יד ןופ טסקעט םעד

 ,קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא רעקיטרַא

 םורָאװ .ױזַא טליפ ריא סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג רשפא זיא סע ןוא

 רענעט ענעלַאפעגרעטנורַא קילעפוצ ןייק טשינ לַאפ ןייק רַאפ ןענייז סָאד

 -תולג ןיא ,עטנייועגסיוא ןרערט ןיא רָאנ ,ּפָארַאםױב םענופ

 ,רענעט ;עטדימשעגסיוא רעייפ ןיא ,עטקָאטיײוװעגסױא ,עטקנעבעגסיוא

 ךשמב ןדיא ןדעי ןופ ןצרַאה ןיא ףיט ןרָאװעג טעװָאכעגסיױא ןענייז עכלעוו

 ,..תורוד עצנַאג ןופ

 ןײלַא ךיז רַאפ ןענייז ,לוש ןיא רוּפכ-םוי טגָאז ןעמ סָאװ ,תוליפת יד

 רַאפ רעווש ױזַא טשינרָאג רעבירעד זיא סע ןוא ,סעמעָאּפ עשינָאפמיס ,קיזומ

 ,קיזומ עקיצרַאה ,ענייש ייז וצ ןפַאש וצ םישוח עשילַאקיזומ טימ ןשטנעמ

 ,גנַאזעג ךָאנ דימת טקנעב סָאװ ,המשנ עשידיא ַא ןקיווקרעד ןלָאז סָאװ

 ןוא "ס'הנה יכ, רעדָא ,"ס'הלעי, עטנַאקַאב-טוג יד יוװ ,תוליפת עקינייא

 ךיז ןטעב ,טשינ ןכיילג ןייק טייקשיטעָאּפ רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא

 !קיזומ זנוא וצ טפַאש :ךייא ייב

 םעד ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח יד ןופ לָאצ יד

 ןוא ןזח רעדעי .עשּפיה ץנַאג ַא זיא ,עיגָאלָאטנַא רעד ןופ לייט ןטייווצ

 לגיצ ַא וצ טגָארט ,גנושטייטסיוא ענעגייא ןייז טרָאד טגניירב רָאטיזָאּפמָאק

 ןופ רעדעי .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא קיזומ רעשידיא רעד ןופ ןינב םוצ

 ַאזַא ןָא טגָאלש רעד .רעטיצ-המשנ רעדנַא ןַא ,ענורטס רעדנַא ןַא ןָא טריר ייז

 רעדנַא ןַא ,רילָאק ןייז ,סנגייא ןייז סעּפע וצ טיג רעדעי .ןטייווצ ַא רעד ,ןָאט

 יד .שרעדנַא ןדעי ייב ךיז טגניז רע רעבָא ,טסקעט רעבלעז רעד עקַאט .ברַאפ

 .ןדישרַאפ זיא הליפת רעבלעז רעד ןופ גנושטייטסיוא

 ַאטישטער ערעייז טימ ןטָארטרַאפ ןענייז םינזח רוד ןרעטלע םעד ןופ

 ,יקסװָאדנַאװעל ,ביורטנייוו ,םיובנריב ,רעצלוז :סעיציזָאּפמָאק ןוא ןוויט

 ןוא לַאטנעמולב ,רעסעדָא לאלצב ,ןטקה םחורי ,לָאּפַאטסעש ,רָאש ךורב

 ,ץנַאלג ,ןַאמטױר ,גרעבנייטש ,ןיטרַאװק :ןעמוק ךָאנרעד .ערעדנַא

 ,רעסַאלג ןוא ןַאמרעש קחצי:םהרבא ,רָאש לארשי ,רעזייוו ,טרָאּפַאּפַאר

 השמ ,ןורחא ףסוי :ןענייז סרָאטיזָאּפמָאק ענרעדָאמ עשידיא יד ןופ

 ןוא תרפא ,לעמיוב ,גרעבנייוו בקעי ,ווָאיל ָאעל ,סטרעבליז לעװַאז ,רענלימ
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 ַא טימ ןטָארטרַאפ טרָאד ךיוא זיא לקיטרַא םעד ןופ רעביירש רעד .רעדניב

 ,ויטַאטישטער

 רעד .גנוטיײדַאב סיורג ןופ קרעוו ַא ךיז רַאפ ריא טָאה םורַא ןוא םורַא

 רצוא ןַא ייז ףיוא טרַאװ סע .ןפָא זיא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא יד רַאפ לַאװק

 ,קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ

 .י .ג ,1942 ,9 יַאמ ,"גָאט רעד,

 ןעווָאהטעּב ןגעוו רעכיּב עשיפַארגָאיּב עיינ ייווצ

 ,םינואג-טלעוו ערעדנַא ךָאנ ןוא ריּפסקעש ,ישטניוו ַאד ,ָאלעשזדנַא

 םעד זיולב טשינ קיזומ רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ןעווָאהטעב

 -שטנעמ םעד ךיוא רָאנ ,עיצָאמע ןוא לכש ,קנַאדעג ןוא ליפעג ןכעלשטנעמ

 רַאפ ,טייקיטכערעג רַאפ ףמַאק ןכעלשטנעמ םעד ,טסייג:סטייהיירפ ןכעל

 :סױרַא ןוא ןביוהרעד ןשטנעמ םעד טָאה רע .ץנַארעלָאט ןוא טייהכיילג

 סע .ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעגקעוװַא םיא ןוא ןביוהעג

 זיא שטנעמ רעד .ןשטנעמ םענופ רָאג סרעכעה ןייק םיא ייב ןַארַאפ טשינ זיא

 ,ןייז ןביוהרעד לָאז ןבעל סָאד .ןשרעה טשינ םיא רעביא רָאט רענייק ,ץלַא

 ,דיירפ עכעלשטגעמ יד ןסילפ לָאז יירפ

 ךיז רעווש זיא סע .לזמ ס'נעווָאהטעב ןעוועג זיא ךעלנעוועגמוא

 עביל ליפיוזַא טימ ,המשנ רעטוג רעד טימ שטנעמ רעד טָא זַא ,ןלעטשוצרָאפ

 ,טייהיירפ ךָאנ רעגַאב ַאזַא טימ ,ןשטנעמ םוצ קוקפיורַא ַאזַא טימ ,ןצרַאה ןיא

 שטנעמ רעד טָא זַא -- ןבעלנעמַאזוצ ןכעלשטנעמ ךָאנ ,טייקכעלרעדירב רָאנ

 עשיזיפ ליפיוזַא ,ןדייל ןוא םירוסי ערעווש ליפוזַא ןבעלכרוד ןפרַאד לָאז

 ןביז יד ןשיווצ "בייל , רעד ,ןעגנַאלק ןופ "רש , רעד ,רע .ףוס ַא ןָא ןקָאטייװ

 רענעט ן'פושיכיוצסױרַא ןזיװַאב טָאה סָאװ ,קיזומ רעד ןופ ןרעטש עסיורג

 ןוא ןעלגייפ ןופ ,רעמייב ןוא ןעמולב ןופ ,דלַאװ ןופ ,דלעפ ןופ ,ןזָארג ןופ

 עשימרוטש ןוא געט עקיטכיל ,סנגרָאמירפ עקינוז ןופ ,ןטכַאנרַאפ עליטש

 קיסיירד םיוק ןופ רעטלע ןיא טָאה רע אקוד ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ ,ןטניוו

 ?עידעגַארט ערעסערג ַא ןייז ךָאנ ןעק .ביוט ןרעוו וצ ןביוהעגנָא רָאי

 לקיימ ,ןרעמָאה טימ םעטָא ןייא ןיא טנָאמרעד טרעוו ןעווָאהטע 8
 ס
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 ערעדנַא ךָאנ ןעמוקעג ןענעז ןדייל עכעלרעּפרעק ס'נעווָאהטעב וצ

 סָאװ ,טנַאה רעכעלטרעצ ַא ךָאנ ,עביל ןעיורפ ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .ןדייל

 ,המשנ עמערַאװ ַא ןוא טנַאה עקידנטסיירט ַא ,ןעשטשַאל ,ןטעלג םיא לָאז

 רעכיילג ַא ןיא ןייז םיא לָאז סָאװ ,ןײגוצמורַא םיא םורַא יו ןסיוו לָאז סָאװ

 טָאה סָאד רעבָא ...רבח ַא ,רעטסעווש ַא ,עמַאמ ַא ,יורפ ַא ,עטבילעג ַא :טייצ

 :טגָאזעג םיא ןגעוו טָאה רעלעגעוו טניירפ ןייז .ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז

 קידנעטש זיא רע ;עביל רעכעלטפַאשנדיײל ַא ןָא ןע'נעווָאהטעב טשינ ןעק רע

 ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ןעיורפ ךס ַא .עביל ןופ ןברק רעד זיא ןוא טבילרַאפ

 זיא לָאמַא .ןײלַא קידנעטש רע זיא ןבילברַאפ רָאנ ,ןבעל ס'נעווָאהטעב ןיא

 יד רעדָא .סוחי ןוא גנַאר ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןיא דיישרעטנוא רעד קידלוש

 רע רעדָא ,םיכודיש ערעשיטייל ןָאט וצ ידכ ןזָאלרַאפ םיא ןבָאה עטבילעג

 . ,הביס רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא בילוצ ןבעגעגפיוא ןיילַא ייז טָאה

 ךרוד ּפָא רָאלק ךיז ןעלגיּפש ןדייל ס'נעווָאהטעב זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ

 טָאה םעד קנַאד ַא .קרעוו עשילַאקיזומ ערעדנַא עלַא ןוא סעינָאפמיס ענייז

 ,קיזומ ןייז ןופ סעיצָאמע עסיורג יד טלעוו רעד רַאפ טקעלּפטנַא ןעווָאהטעב

 טשינ ןוא ,שטנעמ רעד ןעווָאהטעב רעבָא .ױזַא עקַאט זיא סע זַא ךעלגעמ

 וצ ןעמוקנָא טפרַאדַאב טשינ טָאה ,רעפַאש רעד ,רעקיזומ רעד זיולב

 ,סָאד קרעוו עשילַאקיזומ ענייז ןיא ןעגניירבוצסורַא ידכ ןדייל עכעלנעזרעּפ

 ןוא המשנ רעפיט רעד טימ שטנעמ רעד ,רע .טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ

 זיולב טשינ טליפעג ףרַאש טָאה ,ינעשז רענערָאבעג רעד ,רע ;ץרַאה ןטיירב

 סע רעבָא .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןדייל יד רָאנ ,ןדייל ענעגייא ענייז

 ןבָאה ןעגנובעלרעביא ןוא ןדייל ענעגייא ענייז זַא ,ןסָאלשעגסיוא טשינ זיא

 םענעגייא ןייז ןגעוו זיולב טשינ ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ןפלָאהעג ךס ַא םיא

 ןײמעגלַא ןיא טייהשטנעמ רעד ןופ לרוג םעד ןגעוו רָאנ ,לרוג

 טָאה ,ן'טרַאצָאמ ןוא ןע'נעדייה ךָאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןעווָאהטעב

 ,טכַארט שטנעמ רעד סָאװ סָאד זיולב טשינ קיזומ ןייז ןיא טרעּפרעקרַאפ

 ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ עיידיא טנורג יד ןרָאװעג םיא ייב זיא שטנעמ רעד

 ץנַאג ןייז ,טפַאש'תונואג ןייז ,טסייג ןייז רע טָאה םיא .קרעוו ענייז עלַא ןוא

 -ָאװער ַא ןעוועג ןעווַאהטעב זיא וצרעד .טקנעשעגקעווַא המשנ ןוא ץרַאה

 -ונעגנָא יד ןופ ןטלַאהעג קיצניװ טָאה סָאװ ,רעכערב-ןעמיוצ ַא ,רענָאיצול

 ןייז ןפַאשעג ךיז טָאה ןוא קיזומ רעד ןיא "םיללכ , עשימעדַאקַא ענעמ

 זיא רע ,ןסולפנייאַאב םענייק ןופ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע .ךרד םענעגייא
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 ץנייז טיול ןפַאשעג סיואכרוד טָאה רע .טעטירָאטױא רענעגייא ןייז ןעוועג

 .לכש םענעגייא ןוא ןליפעג ענעגייא

 לופ ,עקיאורמוא ןַא ןעוועג זיא ,זעמוקעג זיא ןעווָאהטעב ןעוו טייצ יד

 ןבָאה ןטניוו עיינ .קידנגָארט ןעוועג זיא טפול יד .גנַארד ןוא םרוטש טימ

 ןבָאה םוטעמוא ןופ .עקידנריוי ןעוועג ןענעז געט יד .ןזָאלב ןעמונעג

 יד ,טפול יד טליפעגנָא ןבָאה ןעגנונעפָאה עיינ .ןעיידיא עשירפ טרעיולעג

 ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז ,טכַאוװעגפיוא לָאמַאטימ טָאה טייהשטנעמ עצנַאג

 םענופ ןעײרפַאב וצ ךיז ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו ןכוז ןעמונעג ןוא

 ןופ תורושב טימ לופ ןעוועג זיא םורַא טפול יד .סָאלק-םיצירּפ ןקידנשרעה

 ןעמונעג טָאה ןבעל יינ ַא ,עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ ןופ ןגיז עסיורג יד

 טזָאלעג םוטעמוא ךיז טָאה טייהיירפ וצ ףור רעד .עּפָארײא רעביא ןייגפיוא

 טָאה סע ואוו ,דנַאלשטײד רערעטצניפ רעקיטלַאמעד רעד ןיא וליפא ,ןרעה

 ןסירעגטימ זיא ןעווָאהטעב .םוטעמוא יו טײקמַאזורג רעמ טשרעהעג

 סױרַא ךעלרעה ױזַא טגנילק סָאװ ,טייהיירפ רַאפ םערוטש םעד ןופ ןרָאוװעג

 עה, ןעמָאנ ןרעטנוא טסואווַאב רעסעב .עינָאפמיס רעטירד ןייז ןופ

 טנכערַאפ זיולב טשינ זיא סָאװ ,"עינָאפמיס ןדלעה , יד רעדָא ,"ַאקיאָאר

 רוטַארעטיל רעשילַאקיזומ רעד ןיא רָאנ ,ןעגנופַאש עטסעב ענייז ןשיווצ

 ,ללכב

 סָאװ ,גנושיוטנַא רערעטיב רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא ָאד ןוא

 ןייז ןבירשעגנָא טָאה רע יו םעדכָאנ טבעלעגכרוד טָאה ןעווָאהטעב

 םעד ןגָארטעג עינָאפמיס עקיזָאד יד טָאה תליחת ."ַאקיאָארעה עינָאפמיס,

 רעכעלשטנעמ טימ לופ זיא עינָאפמיס יד ,"עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ , ןעמָאנ

 זיא ןעווָאהטעב .גנוטרַאוװרעד ןוא ןעגנונעפָאה טימ ,גנוביוהרעד ןוא דיירפ

 עיירפ יד .ןעגנוזָאל-סטייהיירפ ענייז ןוא ןענָאעלָאּפַאנ ןופ טקיצטנַא ןעוועג

 טּפַאכרַאפ ןבָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןעקנַאדעג

 :טלעוו ַא רַאפ ןטלַאהעג ןענָאעלָאּפַאנ טָאה רע .ץרַאה ס'נעווָאהטעב

 םעד ךרוד טעוו טייהשטנעמ עצנַאג יד זַא ,טפָאהעג טָאה ןוא רעיײדפַאב

 ,טרעהרעד טָאה ןעוװַאהטעב ןעוו רעבָא ,ןרעוװ טזיילע גסיוא ןוא טכירעגפיוא

 םעד טּפַאכעג רע טָאה ,גינעק ַא רַאפ טניורקעג ךיז טָאה ןָאעלָאּפַאנ זַא

 טַאלברעדָאפ סָאד םיא ןופ ןסירעגרעטנורַא ןוא טּפירקסונַאמ ןלעניגירָא

 ,סיפ יד טימ טעשטּפָאטעג סע ןוא "עטרַאּפָאנָאב ןָאעלָאּפַאנ, לטיט ןטימ

 ,שטנעמ רעכעלנייוועג ַא זיולב זיא רע , :ייברעד קָאטיײװ טימ קידנעיירש
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 יד רֶע טָאה "עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ , טָאטשנָא ןוא "! רעמ טשינ ,רעמ טשינ

 ,?ַאקיאָארעה עינָאפמיס, ןבעגעג ןעמָאנ ַא עינָאפמיס עקיזָאד

 ,טַאהעג ןבעל ןייז ןיא ןעווָאהטעב טָאה רַאי עכעלקילג ןעצ זיולב

 ןייז וצ .ןרעוו ביוט ןופ עידעגַארט עסיורג יד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ

 רעד ןעוועג זיא רע .ץענערג ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא גנולפייווצרַאפ

 יו שרעדנַא טשינ טליפעג טָאה רע .טלעוו רעד ןיא שטנעמ רעטסנרָאלרַאפ

 שטנעמ ַא זַא ,טנעיילעג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ,, .ןבעל ןייז וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ

 ךיא טלָאװ ,ןליוו ןעיירפ םענעגייא ןייז טימ ןבעל סָאד ןעמענ טשינ ךיז רָאט

 ןבירשעג ןעווָאהטעב טָאה ,"טנעה ענעגייא עניימ טימ ןָאטעג גנַאל ןיוש סע

 ןרעטיב ןייז טימ טפמעקעג רעווש טָאה רע .טניירפ א םענייז וצ ווירב ַא ןיא

 טלגנַארעג ךיז רֶע טָאה וניבָא בקעי יו .טפמעקעג שיגַארט ןוא רעווש ,לזמ

 .ןעמוקעגייב םיא ןוא לרוג ןייז ןופ ךאלמ ןטימ

 ,ליּפש ןרעטיב ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,רוטַאנ רעמַאזיורג רעד סיעכהל

 טָאה ,רָאטיזָאּפמָאק ןטסערג סטלעוװ םעד טימ עינַאריא ערעטיב  ַאזַא

 ןיוש טָאה רע ןעוו טלָאמעד דָארג קרעוװ עטסערג ענייז ןפַאשעג ןעווָאהטעב

 רעד וצ .ביוט קידנעטשלופ ןעוועג ןוא גנַאלק םוש ןייק טרעהעג טשינ

 ףושיכ טימ לופ יד ,קרעוװו ערעדנַא ייר ַא ץוח ַא טרעהעג עדָאירעּפ רעקיזָאד

 טעמדיוועג טָאה רע סָאװ ,"עטַאנָאס הנבל , רעביוצ טימ ענעסָאגעגנָא ןוא

 -ריש רעד ,ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ ןיורק יד ןוא ,עטבילעג ענייז ןופ רענייא

 !עינָאפמיס עלַארָאכ רעדָא ,עטניינ יד -- קרעוו ענייז עלַא ןופ םירישה

 םעד ןסָאגעגניײרַא "לַארָאטסַאּפ , עינָאפמיס ןייז ןיא טָאה רע יו טקנוּפ

 ןוא ןעמולב יד ןופ ,רעמייב ןוא ןזָארג יד ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ רעביוצ ןצנַאג

 גנַאזעג ןצנַאג םעד ,ץייוו ןופ דלָאג םעד ןוא דלעפ ןופ תוחיר יד ןופ ,לגייפ

 עביל-ןעיורפ ךָאנ טפַאשקנעב עצנַאג ןייז רע טָאה ױזַא ,ףַאשַאב םעד ןופ

 עטַאנָאס-הנבל רעקידנ'רוכיש'רַאפ רעד ןיא טליפעגניירַא ןוא ןעגנוזעגניירַא

 ןוא ץרַאה ןייז ןופ ףמַאק ןוא םערוטש ןצנַאג םעד ךיוא רע טָאה ױזַא ןוא --

 רעד ןיא טדימשעגניײרַא ןוא טרעמַאהעגנײרַא טייקיטכערעג רַאפ המשנ

 עקיבײיא יד -- "עטַאנָאס:הנבל, רעד ןיא -- טרָאד .עינָאפמיס רעטניינ

 ,טייקכעלטרעצ ךָאנ גנורַאג יד ,ןזעוו-ןעיורפ ַא ךָאנ ,עביל ךָאנ טפַאשקנעב

 ןסיז ןכָאנ ,לכיימש-ןעיורפ ןרעטיול ךָאנ ,גנוטפעהַאב ךָאנ ,גנורירַאב ךָאנ

 ןופ ףמַאק רעקיביײא רעד -- עינָאפמיס רעטניינ רעד ןיא ָאד ןוא ,טנעמָאמ

 רעגַאב ןקיבייא ,קָאטייװ ןוא רעצ ןפיט ןייז טימ ,לרוג ןייז טימ ןשטנעמ םעד
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 ןכעלשטנעמ ןוא טפַאשרעדירב וצ ,געט עקיטכיל וצ ,דיירפ ןוא טייהיירפ וצ

 ,גנוקינייארַאפ רעכעלרעקלעפ וצ ,ןבעלנעמַאזוצ

 ס'נעווָאהטעב עלַא ןופ ןיורק יד זיא עינָאפמיס עטניינ יד ,טגָאזעג יו

 ףיוא םיא רַאפ קיצניוו ןעוועג ןענעז ןײלַא ןטנעמורטסניא .ןעגנופַאש

 טסניד ןייז וצ ןעמונעג רע טָאה ,ןרעגַאב עלַא ענייז ןקירדוצסיוא

 ןייז ןופ "לַאניפ , םעד ןעגניזסיוא ןעמַאזוצ ןלָאז יז זַא ,סעמיטש עכעלשטנעמ

 סָאד רַאפ טנכעררַאפ עקַאט טרעוו עינָאפמיס עקיזָאד יד .קרעוו סיורג

 .ןפַאשעג זיא סע ןעוו טָאה רעקיזומ ַא סָאװ ,עטסכעה

 ,ךָאד .ןבעל שיגַארט ַא ,טכַאמעגכרוד ןעוװַאהטעב טָאה ןבעל רעווש ַא

 ןַאמָאר טביירש ,'ןעווָאהטעב רעקידנדיײיל רעד , ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 ,דיירפ ןופ ןלַאוװק יד ןעוועג ןסָאלשרַאפ ןענעז סע ןעמעוו רַאפ , ,ןַאלָאר

 ?טלעוו רעד ריא טקנעש רע ןוא ,דיירפ ןופ רעפַאש רעד טרעוו

 .סיוא טָאה סע ןוא רענרומכ ַא ןעוועג זיא טיוט ןייז ןופ גָאט רעד

 ןעמוק טלָאוװעג טשינ םינּפ ַא טָאה "תומה-ךאלמ, רעד .םערוטש ַא ןכָארבעג

 ,רעטצניפ ןייז טזומעג טָאה סע .קיטכיל זיא'ס ןעוו ןענעוװָאהטעב וצ

 ינעשז רעסיורג רעד טָאה ןצילב ןוא ןרענוד עקרַאטש ןשיווצ .קיד'כשוח

 ...המשנ עלעדייא ןייז טכיוהעגסיוא

 ענעדישרַאפ ןוא ךס ַא ןבירשעג ןיוש ןע'נעווָאהטעב ןגעוװו ןבָאה סע

 ,רעבירש םתס ןוא רעשרַאפ ,רעקיטירק:קיזומ ,ןגָאלָאקיזומ :ןשטנעמ

 זיא רימ סָאװ ,רעכיב ייווצ עטסעיינ יד .עטמירַאב רעקינייוו ןוא עטמירַאב

 ַא ןופ רעטשרע רעד זיא ,ןע'נעווָאהטעב ןגעוו ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא

 ,דנַאלטָאקס ןיא ,טעטיזרעווינוא רעגרובנידע ןיא קיזומ ןופ רַאסעּפָארּפ

 "ןעװָאהטעב , :טושּפ טסייה ךוב סָאד .יוװָאט סיסנַארפ דלַאנָאד רַאסעּפָארּפ

 ןַא ,ןעגנופַאש ענייז ןופ גנוצַאשּפָא ןַא יוו עיפַארגָאיב ַא ױזַא טשינ זיא ןוא

 רעסַאפרַאפ רעד .ןואג-קיזומ ןסיורג םעד ןופ תוהמ םעד ןיא ןעגנירדניירַא

 יד ןופ סע טעז ןעמ .רוטַארעטיל ןיא ךיוא טנוװַאהַאב טוג זיא ךוב ןופ

 ערעדנַא טימ ךיוא ןוא קיזומ ןוא עיזעָאּפ ןופ טכַאמ רע סָאװ ,ןעגנוכיילגרַאפ

 ןענעק וצ ידכ רעקיזומ ןייק ןייז טשינ אקוד ףרַאד ןעמ .טסנוק ןופ ןרָאטקעס

 עשילַאקיזומ יד ןוא ערעווש ןייק טשינ זיא ךַארּפש יד .ךוב ַאזַא ןייטש רַאפ

 רָאסעּפָארּפ .ןבעגעגרעביא ךעלטײד ןוא רָאלק טרעוו עיגָאלָאנימרעט

 טימ ,ךעלשטנעמ רָאנ ,שירָאסעּפָארּפ טשינ טביירש יװַאט סיסנַארפ דלַאנָאד

 ךוב םעניא ןעניפעג טשינ טעוװ ריא ,גנַאגוצ ןטקעריד ןוא ליטס ןטכייל ַא
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 רעדָא ,ןזַארפ עטלדורדעגנָא עכיוה ןייק ,לעטשנָא ןשירָאסעּפָארּפ םוש ןייק

 וצ זיולב זיא ליצ רעקיצניא סעמעוו ,ןעקנַאדעג עטעלַאמכָארקעגנָא

 ךס ַא רָאג ךיז ןסיילפ סע יו ,רענעייל םייב ןעמענסיוא ןוא ןשַאררעביא

 ...רעביירש

 רעטצעל ןייז זיא סע .ןַאלָאר ןעמָאר ןבירשעג טָאה ךוב ןטייווצ םעד

 רעשיצַאנישטייד רעד רעטנוא זירַאּפ ןיא ןײגסױרַא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ךוב

 ןעווָאהטעב , לטיּפַאק ַא ָאד זיא ךוב ןיא סָאװ םעד בילוצ רעבָא .עיצַאּפוקַא

 וצ טביולרעד טשינ ךוב סָאד רוזנעצ עשטייד יד טָאה ,"ןדיא יד ןוא

 ,ךיירקנַארפ ןופ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ טשרע סױרַא זיא רע .ןעניישרעד

 ןרעדנוזַאב ַא טימ עטכישעג-סנבעל ס'נעווָאהטעב ןיא טַאלב ַא ןַארַאפ

 ךיז ןבָאה ןיוו ןיא טניירפ עטסטנעָאנ ענייז ןשיווצ .ןדיא רַאפ סערעטניא

 ןייז טגעלפ ןעווָאהטעב .טסנוק ףיוא םיניבמ ןוא רעלטסניק עשידיא ןענופעג

 ךיז ןגעלפ סע וואו ,ןענָאלַאס עשידיא ןיא רעײגנײרַא רעטפָא ןַא

 ס'נעווָאהטעב ןופ רענייא .רעלטסניק םינימ ענעדישרַאפ ןעמוקפיונוצ

 רעד ןעוועג זיא טניירפ עטסנבעגעגרעביא ןוא סרערערַאפ עטסערג

 טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,סעלעשָאמ ץַאנגיא טסינַאיּפ רעשידיא רעטמירַאב

 ךס ַא ןפַאשעג ךיוא ןײלַא טָאה סעלעשָאמ .ןעמָאנ טלעוו ַא טַאהעג

 עקיצנייא ס'נעווָאהטעב טרישזנַארַא ךיוא טָאה רע .סעיציזָאּפמָאק עקיטכערּפ

 טריפעגפיוא רעטשרע רעד ,ןָאדנָאל ןיא טָאה ןוא "אילעדיפ , ערעּפָא

 עגושמ ןעוועג זיא סעלעשָאמ ."עינָאפמיס עטניינ יד , ס'נעווָאהטעב

 ,רע זיא לָאמנייא טשינ .רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ןע'נעווָאהטעב ןיא טבילרַאפ

 טפַאשטניירפ עקיזָאד יד .ףליה וצ ןע'נעווָאהטעב ןעמוקעג ,סעלעשַאמ

 עקרַאטש ןפורעגסיורַא טָאה ץסעלעשָאמ ןוא ןע'נעווַָאהטעב ןשיווצ

 ןוא .רעלדניש רוטרַא ,טניירפ ס'נעווָאהטעב ןופ םענייא ייב טכוזרעפייא

 רעד טָאה ןליפעג-המקנ עקיליב ןוא תונובשח עכעלניילק עסיוועג בילוצ

 ןַא יו ןע'נעווָאהטעב ןלעטשוצרָאפ טימַאב ךיז רעלדניש רוטרַא רעקיזָאד

 ס'נעווָאהטעב .ןבעגעגנייא טשינ רעבָא םיא ךיז טָאה סָאד .טימעסיטנַא

 ַא ,רע .טנַאקַאב ןעוועג ןיו ןיא ןעמעלַא זיא ןדיא טימ ןעגנואיצַאב

 ,ןעמעלַא רַאפ טכער עכיילג רַאפ ןוא טייהיירפ רַאפ רעפמעק רענערָאבעג

 רע ןוא םזיטימעסיטנַא רַאפ ןצרַאה ןייז ןיא ץַאלּפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 ,גנוטכַארַאפ טימ םזיטימעסיטנַא ףיוא טקוקעג טָאה

 ןַאלָאר ןעמָאר ךיז טלעטש 'ןדיא יד ןוא ןעווָאהטעב , לטיּפַאק םעד ןיא
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 לטיּפַאק רעטנַאסערעטניא ןַא זיא סע .דָאזיּפע ןטכַארבעג ןביוא םעד ףיוא ּפָא

 עטנענימָארּפ יד , זַא ,ריואוועג ָאד טרעוו ריא .רָאג זיב ןענעייל וצ

 ןזיועגסױרַא גָאט ןטשרע םעד ןופ ןבָאה םוטנדיא רעניוו ןופ רעייטשרָאפ

 ןבָאה ןזָאוטריױו עשידיא, זַא ןוא 'ןע'נעוװָאהטעב טפַאשטניירפ רעייז

 קרעוו עסיורג ס'נווָאהטעב ידכ ,גנונעקרענָא ס'נעוװָאהטעב רַאפ טפמעקעג

 ",ןרעו ןעמונעגפיוא קירעהעג יוװ ןלָאז

 ןסיורג םוצ וליפא טנַאה ַא טגיילעגוצ ןבָאה ןדיא ,טעז ריא יו ױזַא טָא

 ...!ןע'נעווָאהטעב

 ַאקיסקעמ ,1952 ,3 יַאמ ,"עמיטש יד;

 יקסניטָאּבַאשז .וו ןופ טיײצרָאי ןט-10 םוצ

 ןשיזעגוטרַאּפ ןקיטכערּפ םענופ ןפַאה ןיא גָאט ַא ףיוא טלעטשעגּפָא

 ,רענרעבליז ,רערָאלק ַא ןעוועג זיא סע !ַארעדַאמ -- לזניא-ןעמולב

 רעד .קידנ'רוכיש'רַאפ טקעמשעג טָאה טפול יד ןוא .גָאט-רַאורבעּפ רעקינוז

 ,ןעמולב עקיטכערּפ ןופ םי ַא ןיא ןעקנוטעגנייא זיא רעכלעוו ,לזניא רעצנַאג

 טָאה סָאװ ,םי םענעפָא םוצ ןוא למיה ןרעטיױול םוצ הריש ןעגנוזעג טָאה

 ;ןפיש ייווצ ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,לגיּפש רענעפילשעג ַא יוװ ןעזעגסיוא

 .עקירפַא-םורד ןייק -- ערעדנַא יד ןוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג זיא ענייא

 .סיא טשרע ךיא בָאה ,טרָאפ יז ןיהואוו ףיש רעטייווצ רעד ןגעוו רעבָא

 .רעטעּפש ןענופעג

 ץנַאג בָאה ךיא ואוו ,ןסַאג רערעדַאמ יד ןופ רענייא ףיוא ןעוועג זיא סע

 ,רעריפ-ןויצ ןעטמירַאב םענופ טלַאטשעג עקיטכיל יד ןעזרעד טרַאוװרעדמוא

 רעדנירג רעד ,רָאטַארָא ןוא תומולח-לעב רעסיורג ,רעביירש ןוא רעקנעד

 רימידַאלװו -- המחלמ-:טלעוו רעטשרע רעד ןיא "ןָאיגעל ןשידיא , ןופ

 ןקיזָאד םעד טימ שינעגעגַאב עטייווצ ןיימ ןעוועג זיא סָאד !יקסניטָאבַאשז

 ,ענווָאק ןיא ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד !ןעמָאנעפ ןשידיא

 ךיז ךיא בָאה טרָאד ןוא לעטָאה ןקיבלעז םעניא ןענַאטשעגניײא ןענייז רימ

 עשיטילָאּפ ענייז וצ טרעהעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .טנַאקַאב םיא טימ

 ףיש יד ךיז טָאה ,לארשי:ץרא ןייק עזיר רעטשרע ןיימ ףיו א
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 יו ,הנומא עשיטסינָאיזיווער ןייז ןעמונעגנָא טשינ לָאמנייק בָאה ןוא םידיסח

 עשיטילָאּפ ערעדנַא םוש ןייק ןעמונעגנָא טשינ לָאמנייק ללכב בָאה ךיא

 טייקכעלנעזרעּפ עשידיא עסיורג יד טריסערעטניא רעבָא טָאה ךימ .תונומא

 !ןעוועג זיא רֶע סָאװ ,יקסניטָאבַאשז

 :סױרַא רימ ייב קידנעטש טָאה ,יקסניטָאבַאשז רימידַאלוװ ןעמָאנ רעד

 ןיא ךָאנ ןרעיוא עניימ וצ ןעגנַאגרעד זיא רע לייוו ,רעטיצ ןקילײה ַא ןפורעג

 סוינעג ןשידיא ןקיזָאד םעד ןגעוו ךיא בָאה רעטעּפש .ןרָאײ-רדח עניימ

 ןופ סױרַא זיא סָאװ גנידצלַא טעמכ בָאה ךיא .םיטרּפ רעמ ךָאנ ןענופעגסיוא

 יד טַאהעג ביל בָאה ךיא .טנעילעג ןעפ רענעפילשעג ס'יקסניטָאבַאשז

 עסיורג ףיוא ןדייר טרעהעג ךיוא םיא בָאה ךיא .ליטס ןייז ןופ טייקנפילשעג

 זיא רע .שילגנע ןוא שיאערבעה ,שידיא ,שיסור :ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ

 ןוא טרָאװ םענעבירשעג ןייז טימ ייס טנעקעג טָאה ןוא זָאוטריוװ ַא ןעוועג

 ףיט ןבָאה סָאװ ,םינוגינ ײלרעלַא ןליּפשסיױא ,טרָאװ ןטדערעג ןייז טימ ייס

 ןייז ןופ ייס ןעגנוזעגסױרַא טָאה תמא רעד .המשנ רעד ןיא ןעגנורדעגניײרַא

 ןייק םיא ייב טרעהעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא ,.ליומ ןייז ןופ ייס ןוא ןעּפ

 טָאה רע .ןדייר ןייז ןיא טשינ ןוא ןביירש ןייז ןיא טשינ -- רענעט עשלַאפ

 ןעזעגסיוא רע טָאה ןגיוא עניימ ןיא .לסילש ןקיטכיר ןיא ןעגנוזעג לָאמ עלַא

 !לצרעה יוװ ,רעקינייוו טשינ

 טימ ןוא טירט עגנוי טימ רעטגיילעגפיוא ןַא ,ױזַא קידנריצַאּפש זיא

 ןוא ,סעציילּפ עניימ ףיוא גנירג ןגעלעג ןענייז סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ עניימ

 רעד ףיוא טנעקַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,טייז רעד ייב לדיימ ַא טימ

 רעטשורַאב ַא ,ַארעדַאמ לזניא םענייש םענופ ןסַאג יד ןופ רענייא ףיוא ,ףיש

 ,עלעבָאנ יד ןעמוקעג ןגעקטנַא גנולצולּפ רימ זיא ,רעט'רוכיש'רַאפ ַא ןוא

 -סיוא ךיג ךיז בָאה ךיא .ןיקסניטָאבַאשז ןופ טלַאטשעג עשיטַארקָאטסירַא

 ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ןוא םיא וצ ןפָאלעגוצ ןיב ןוא טרעטכינעג

 טקעטשעגסיוא ךיא בָאה ךָאנרעד ,ן'יבר ןייז רַאפ דיסח ַא יו ,רענערַָאלרַאפ

 ןוא ןגיוא עקידנעגנירדכרוד ענייז ןביוהעגפיוא טָאה רע .טנַאה ןיימ םיא וצ

 ,ריא טייז סָאד ,ָא, :טנָאמרעד דלַאב ךיז טָאה ןוא טקוקעגנָא עלייוו ַא ךימ

 זיא גנַאל יו !ענווָאק ןיא טנגעגַאב בָאה ךיא סָאוװ ל'רוחב רענַאקירעמַא סָאד

 "?ןיוש סע

 רעקידרעטיצ בלַאה ַא טימ ךיא בָאה -- .קירוצ בלַאה ַא ןוא רָאי ַא --

 .טרעפטנעעג םיטש
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 ,טגערפעג רימ ייב רע טָאה -- ?טציא ריא טרָאפ ןיהואוו ןוא --

 ! לארשי-ץרא ןייק --

 טָאה לכיימש רעטיירב ַא ןוא ןטכיולעגפיוא קרַאטש ןבָאה ןגיוא ענייז --

 .םינּפ ןטיירב ןייז רעביא ןסָאגעצ ךיז

 ןיימ ףיוא טנַאה עטכער ןייז קידנגײלפױרַא רע טָאה -- !ץעידָאלַאמ--

 עפייטש ענייז ןופ ןעגנוזעגּפָארַא טָאה ליפעג רעמערַאוװ ַא ןוא ,לסקַא ןקניל

 ?לארשי:ץרא ןייק ךיוא טרָאפ יז ? ןיליירפ יד זיא רעוו ןוא -- .ןּפיל

 -רָאפ םיא רַאפ ךיז ןוא ןפורעגּפָא ךיז עטנַאקַאב ןיימ טָאה -- ָאי --

 / .טלעטשעג
 ךָאנרעד ןוא שילגנע ןיא טשרעוצ ךערּפשעג םעד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 עשיאערבעה ַא ,עטנַאקַאב ןיימ סָאו ,שיאערבעה ןיא טצעזעגרַאפ םיא

 ךָאנ ןיקסניטָאבַאשז זיא סָאד .ןעגנַאפוצנָא עטשרע יד ןעוועג זיא ,ןירערעל

 זנוא טימ ןעגניירברַאפ וצ ףיוא טייצ ךס ןייק רעבָא .ןרָאװעג ןלעפעג רעמ

 ,ףיש רעד וצ ןייגוצקירוצ טלייאעג ךיז טָאה רע לייוו ,טַאהעג טשינ רֶע טָאה

 ! הקירפאל עסונ ינא -- .טנגעזעגּפָא זנוא טימ ךיז רע טָאה -- ! םולש --

 ךיז רע טָאה ,טירט עקינייא ןעגנַאגעגּפָא זיא רע יו םעדכָאנ

 ךיא לָאז ,םילשורי ןיא ןייז לעוו ךיא זַא ,ןטעבעג ךימ ןוא טרעקעגמוא

 ,רד :וצ ןסורג ןבעגרעביא ןוא "םויה-ראוד, ןופ עיצקַאדער ןיא ןײגניײרַא

 טסעגרַאפ , .גרעבנירג יבצ-ירוא ןוא ריאמ-יחא אבא ,לזייוו ןָאפ גנַאגפלָאװ

 ןיא רבק סרָאדלעּפמורט ןכוזַאב וצ , ,טגָאזעגנָא זנוא רֶע טָאה ,"טשינ ךיוא

 "! יח-לת

 ךיא לעוװו ,שינעגעגַאב רעקידמולצולּפ רעקיזָאד רעד ןופ םעט םעד

 םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ללכב לעוװ ךיא יוװ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 םעט רעד יו ,ןעוועג זיא סע !לארשי-ץרא ןייק עזייר רעטשרע ןיימ ןופ םעט

 ןטשרע םוצ בָאה ךיא סָאװ ,ןּפיל עגנוי עניימ ףיוא ןייוו ןטלַאק רערעדַאמ ןופ

 ַא ייב ןסיורד ןרָאלק ןיא רעטשורַאב ַא קידנציז ,טכוזרַאפ ןבעל ןיימ ןיא לָאמ

 ךיא ןעמעוו ,עטנַאקַאב ןיימ טימ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,עפַאק ַא ןבעל לשיט

 ...עביל ןיא ןרעלקרעד וצ ןבילקעג ךיז בָאה

 טבילַאב יו ,ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה ,לארשי-ץרא ןיא קידנעייז

 רע טסַאהרַאפ יו ןוא -- דצ ןייא ייב ןעווע ג זיא יקסניטָאבַאשז ןעמָאנ רעד

 ...ןטייווצ ַא ייב ןעוועג זיא

 קרַאטש ,ןיקסניטָאבַאשז וצ האנש-:רעדורב עקיטסיזמוא יד טָאה ךימ
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 טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןעגנודמיולרַאפ ןוא ןעגנושלעפ יד .ןָאטעג ייוו

 רעשיאייטרַאּפ רעקיטרָאד רעד ןיא ײטרַאּפ ןייז ןוא סערדַא ןייז ףיוא ןרָאװעג

 !קידנעיירש-למיה שממ ןעוועג ןענייז תורדתסה ןוא י"אּפמ רעד ןופ עסערּפ

 ןכעלרעדיוש ַא טכַאמעג סע טָאה ,םענעגיוצרעד:-רענַאקירעמַא ןַא ,רימ ףיוא

 סָאװ ,"ּפישנעמסטרָאּפס , ןימ רעד טלעפעג ןיטולחל טָאה סע ...קורדנייא

 טָאה סע רָאנ ואוו ןגָאלשעג טָאה'מ .טנַאקַאב טוג ױזַא עקירעמַא ןיא זנוא זיא

 ...טזָאלעג ךיז

 ,ריאמ-יחא אבא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ,"םויה-ראוד , ןופ עיצקַאדער ןיא

 ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ רעריפ ןוא ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא

 ןפיוא רימ ייב טגערפעגכָאנ סערעדנַא ןשיווצ ךיז טָאה רֶע .לארשי-ץרא ןיא

 ףיוא ךיוא ןוא ,רָאלקלָאפ ןוא קיזומ רעייז ןגעוו ,סרעגענ יד ןופ דנַאטשוצ

 ןשיווצ -- עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא ןוא רעריפ עשיטסינויצ עקינייא

 "טישכת ,, ןקיזָאד םעד בָאה ךיא .ןץ'סיצנַאד יכדרמ טנָאמרעד ךיוא רע טָאה יז

 זולב בָאה ךיא ,ןעזעג טשינ לָאמניק ןוא טנעקעג טשינ ךָאנ טלָאמעד

 אבא .לקיטרַא ןַא םענייז טנעיילעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא םיא ןופ טרעהעג

 רעשיטסינָאיזיוװער רעד טייג סע יו ,ןסיוו טלָאװעג ךיוא טָאה ריאמ-יחא

 רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סיצנַאד יכדרמ רעכלעוו ןופ ,עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ

 ,טנעדיזערּפ

 ןייק וצ טשינ רעהעג ךיא זַא ,תמא םעד טלייצרעד ן'ריאמ-יחא בָאה ךיא

 רעדעי ןופ םענ ןוא טסינויצ ַא ןיב ךיא רעבָא ,ײטרַאּפ רעשיטסינויצ םוש

 םיא ךיא בָאה ,רעבָא ללכ-ךרדב ...רימ טלעפעג סע סָאװ ,סָאד זיולב ײטרַאּפ

 טגיל סערעטניא ןיימ ,קיטילָאּפ טימ ּפָא קיצניוו ךיז ךיא ביג ,טגָאזעג

 ןעז ,ןרָאפמורַא ,ןשטנעמ ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,קיזומ ןיא סיואכרוד

 ,ןביירש ןוא -- רעדנעל

 ןרַאפ לקיטרַא ןַא ןבײרשנָא לָאז ךיא זַא ,טגיילעגרָאפ רימ טָאה רע

 יד בָאה ךיא ןוא -- דנַאל ןופ ןקורדנייא עטשרע עניימ ןגעוו ,"םויה-ראוד,

 ץרוק ַא סניימ ןענישרעד זיא ,םורַא געט עקינייא ןיא .ןעמונעגנָא גנודַאלנייא

 םוצ ..."ארבתסמ-אכפיא, ןסייהעג טָאה סָאװ ,"םויה-ראוד , ןיא עלעקיטרַא

 רעד זַא ,עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב ַא ןבעגעגוצ ןעוועג זיא לקיטרַא

 -ָאיזיוער רעד ןופ רענייא ןוא עקירעמַא ןופ רעביירש רעגנוי ַא זיא רבחמ

 טשינ קרַאטש גנוקרעמַאב עקיזָאד יד זיא רימ .טרָאד גנוגעווַאב רעשיטסינ

 ןייק ןופרעד ןכַאמ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג
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 ןופ רעטעברַאטימ ַא ,ןַאמלגיּפש טניירפ רעכעלנעזרעּפ ןיימ שטָאכ ."ושיא,

 קרַאטש ךימ טָאה ,"סטרעוורָאפ , רעקרָאי-וינ ןופ טנעדנָאּפסע רָאק ןוא "רבד,

 ןצנַאג ַא ןופרעד ןכַאמ ןוא עלעווירב ַא טימ סױרַא לָאז ךיא זַא ,טדערעגוצ

 ...קסע

 יד יוװ ױזַא ןוא ,ןרעכַאװש םענופ טייז רעד ףיוא לָאמ עלַא ןיב ךיא

 ךס ַא ןעוועג טלָאמעד זיא לארשי:ץרא ןיא ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיווער

 י'אּפמ יד רעדייא ,רעקיטַאּפמיס רעקינייו ליפ טַאהעג טָאה ןוא רעכַאוװש

 -ראוד , ןיא לקיטרַא ןיימ וצ גנוקרעמַאב יד ךיא בָאה ,תורדתסה ריא טימ

 ,ןייגייברַאפ טזָאלעג "םויה

 גנוקרעמַאב יד בָאה ךיא סָאװרַאפ ,הביס ערעקיטכיוו ליפ ַא ךָאנ רעבָא

 רעד ףיוא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,ןייגייברַאפ טזָאלעג לקיטרַא ןיימ וצ

 םעד ןופ ןעמָאנ רעד טקורדעג ןענַאטשעג זיא "םויה-ראוד , ןופ טייז-טנָארפ

 ןיוש יוו ,טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא -- יקסניטָאבַאשז באז :רָאטקַאדער-טּפיױה

 ! רעטיצ ןקיליײה ַא ןפורעגסױרַא רימ ייב קידנעטש ,טקרעמַאב

 רימידַאלוו יוװ ,ןטסילַאעדיא עשידיא ע'תמא עכלעזַא ךָאנ ליפיוו

 בירקמ ןבָאה סָאװ ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא טַאהעג רימ ןבָאה ,יקסניטָאבַאשז

 ןוא דובכ ןכעלנעזרעּפ ,סערעירַאק עקידנצנעלג ערעייז זיולב טשינ ןעוועג

 ןלייצרעביא ייז ןעק'מ זַא ,ךיז טכַאד רימ !?טנוזעג רעייז ךיוא רָאנ ,ןפמואירט

 ,טנַאה ןייא ןופ רעגניפ יד ףיוא

 הבצמ יד ןקעדפיוא ןרָאפעג םלוע ןַא טימ ךיא ןיב קירוצ רָאי ןיינ טימ

 ןוא -- טכַארטַאב טלָאמעד סע בָאה ךיא .רבק סיקסניטָאבַאשז ףיוא

 טלייטעגוצ רימ זיא סָאװ ,היכז רעסיורג ַא רַאפ -- טציא ךָאנ סע טכַארטַאב

 םורַא תעב -- "םימחר אלמ לא, םעד ןכַאמ לָאז ךיא זַא ,דובכ רעד ןרָאוװעג

 .ןוז רעקיצנייא ס'יקסניטָאבַאשז ןוא הנמלַא יד ןענַאטשעג ןענייז רבק

 י:נ ,0 ,10 .ווָאנ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאיד-וינ,
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 רעטּבַאגַאּב -- ןַאמפלעה סקַאמ

 טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 ןיא רעבָא ןטייקכעלנעזרעּפ .ןטנעגיריד:רָאכ עלופטנַאלַאט עשידיא

 -- רָאכ ַא ןריגיריד ןופ טסנוק רעד ןיא רעדָא ,קיזומ רעשידיא רעד

 טייקכעלנעזרעּפ ַא .קינייוו רעייז רעטציא ךיוא ןבָאה ןוא טַאהעג רימ ןבָאה

 זיא ,רָאכ ַא ןריגיריד ןופ טסנוק רעד ןיא ייס ןוא קיזומ רעשידיא רעד ןיא ייס

 זיא קיזומ רעשידיא רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ ַא .ווָאיל ָאעל ,לשמל ,ןעוועג

 ןריגיריד ןיא ייס ,קיזומ ןיא ייס טייקכעלנעזרעּפ ַא ןוא .רעפייש בקעי ןעוועג

 .ןַאמפלעה סקַאמ ןעוועג ךיוא זיא

 עטוג לָאצ ַא רעטציא ךיוא ןבָאה ןוא טַאהעג לָאמעלַא ןבָאה רי 4

 ןײרַא טגנערב סָאװ ,םענייא ךיא ןכיײצַאב "טייקכעלנעזרעּפ , טרָאװ ןטימ

 ןייז רעדָא ,קיזומ רעד ןיא טלַאטשעג ענעגייא ןייז ,ךיא םענעגייא ןייז

 רָאטיזָאּפמַאק ַא .ןריגיריד ןופ ןפוא םעד ןיא רעגייטש ןוא רעינַאמ םענעגייא

 ןוא רילָאק ,םרָאפ םענעגייא טפַאש ,םינּפ םענעגייא ןַא טָאה טנעגיריד ןוא

 טסנוק ןייז ןופ רעטנעצ ןיא קעװַא טלעטש רעקיזומ רעד ןעוו ,עיסנעמיד

 ,ןעגנונעפָאה ,ןלַאעדיא ,ןעגנובערטש ,תומולח ענייז טימ שטנעמ םעד

 -- ,טלעוו רערענעש ןוא ןבעל ןרעסעב ַא רַאפ ןשינעלגנַאר ןוא ןפמַאק

 ַא ןוא ליצ ןרעכעה ַא ,טײדַאב ןרעסערג ַא ךָאנ טסנוק ןייז טמוקַאב טלָאמעד

 .ןיז ןרעפיט

 ,ןעגנופַאש עלַא ס'נַאמפלעה סקַאמ ןיא ךיז ןפיטרַאפ רָאנ ןעק סע רעוו

 קרעוו ןלופרילָאק-שילַארטַאעט-ומכ ןקידנטסעמרַאפ ןייז טימ קידנבױהנָא

 ןופ טסקעט ןפיוא ,("ישילשה ןימינב תועסמ,) "רעטירד רעד ןימינב,

 רעייז םעד ןופ גנורישזנַארַא רעקיטכערּפ ןייז ןיא ;םירפס רכומ עלעדנעמ

 רעכעלרעדנואוו ןייז ןיא ;'ענייש ַא טכַאנ ַא ,יוא , דיל-סקלָאפ םענייפ

 ןייז זיב ,"ינודַא םעב וחמשו ושיש , דיל:לארשי םעד ןופ גנורישזנַארַא

 ןייז ןוא "שדוק-תבש, קרעוװ ןקיד'חסונ:לענָאיצידַארט ןקיגָאוװ-לעניגירָא

 ןופ טסקעט ןפיוא ,"הדגה עיינ יד , עטַאטנַאק רעקידנּפַאכרַאפ-שיאָארעה

 ךיילג טעוװ רעד -- ,'ָאטעג רעװעשרַאו ןופ סנטָאש , ס'רעפעפ קיציא

 ןוא ייוו םעד טליפ סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ַא טימ ןָאט וצ טָאה רע זַא ,ןליפרעד



 95 גנַאלק ןוא טרָאוװו

 ןופ ןוא דיחי םעד ןופ --- קלָאפ ןייז ןופ ןוחטב םעד ןוא רעצ םעד ,דיירפ יד

 | | ...ללכ םעד

 ןעוועג טלַא זיא רע .ןלױּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמפלעה סקַאמ

 טכַא יד-טָא .עקירעמַא ןייק טכַארבעג םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז ןעוו רָאי טכַא

 רעשידיא ַא ןרָאוװעג זיא רע סָאװ ,םעד ןיא ןפלָאהעג ךס ַא םיא ןבָאה רָאי

 ןיא ןעמוק ןייז ךָאנ דלַאב טָאה רע סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא .רָאטיזָאּפמָאק

 סָאװ ,םעד ןיא ןפלָאהעג ךס ַא טָאה ,ןרָאכ ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג עקירעמַא

 ןעגנַאלק, ךוב ןייז ןיא .טנעגיריד-רָאכ רעשידיא ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע

 :רעטַאעט רענעברָאטשרַאפ רעטמירַאב רעד טלייצרעד ,"זבעל ןיימ ןופ

 ןעמוקעג ךָאװ עטשרע יד זיא רע ןעוו זַא ,יקסנישמור ףסוי ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןיא ןעגנַאגעגנײרַא דיַאס-טסיא רעד ףיוא זיא רע ןוא קרָאי-וינ ןייק ןרָאפוצ

 רָאכ ןופ ךעלרעגניז יד ןשיוצ טָאה ,ירפרעדניא תבש לוש ַא

 ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,עלעמיטש-טלַא ןַא טימ עלעגניא ַא ןעגנולקעגסורַא

 רעד ןעוועג זיא עלעגניא עקיזָאד סָאד :עלעקעלג:רעבליז ַא יו ׂשממ

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעטסואווַאב רעקידרעטעּפש

 .ןַאמפלעה סקַאמ ,טנעגיריד-רָאכ

 ןשידיא םעד זיולב טשינ ןעמונַאב ןוא טריּפשעג טָאה ןַאמפלעה סקַאמ

 ינַאמ ענייז עלַא ןיא ,ןבעל עשידיא עצנַאג סָאד ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ

 ןוא םינפוא עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ ךרוד רעבירעד טָאה רע .סעיצַאטסעפ

 םלוע ןשידיא םעד רַאפ סע ןעגניזוצסױרַא ןוא ןעלגיּפשוצּפָא טכוזעג ןעלטימ

 טָאה רע .ןבע געגנייא םיא ךיז טָאה סָאד ןוא -- ללכב טלעוו רעד רַאפ ןוא

 ןשידיא ןוא גנַאלק ןשידיא ןרַאפ ץרא-ךרד ןוא דובכה-תארי ןפיט ַא טַאהעג

 ַא ןיא טביולגעג טָאה רע .םזילַאעדיא ןטכע סָאמ עסיורג ַא ךיוא ןוא ,טרָאװ

 טָאה סָאד .ןשטנעמ םעד ןופ טייקנביוהרעד רעד ןיא ןוא טלעוו רערענעש

 ענייז עלַא ןיא רעמ ךָאנ רָאנ ,ןשטנעמ וצ טײקטזַאלעגוצ ןייז ןיא טליפעג ןעמ

 ַא ךיז טגָארט רענייז עיציזָאּפמָאק רעדעי ןופ .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 סָאװ לוק שידיא קידנענָאמ ַא ךרוד ךיז טגָאלש סע ןכלעוו ךרוד ,גנַאזעג

 ..."שטנעמה:תדובע , וצ ייס ,"ארובה:-תדובע , וצ ייס טפור ןוא טקעוו

 ןוא םענרַאפ ןטיירב ןופ רָאטיזַאּפמָאק ַא ןעוועג זיא ןַאמפלעה סקַאמ

 . טימ רעכיילג ַא רַאפ טכַארטַאב רע טָאה קיזומ עשידיא יד .סעיסנעמיד עפיט

 ןיא ןוגינ ןשידיא םעד ןופ טייקנייש ערָאג יד ןעזעג ריא ןיא טָאה רע .עכיילג

 ןע'נַאמפלעה סקַאמ ייב זיא סע .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןרילָאק ענייז עלַא
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 ַא ןופ ,הליפת רעשי'נזח ַא זיב דיל-סקלָאפ ַא ןופ קוליח ןייק ןעוועג טשינ

 יו םעד ףיוא טקוקעג טָאה רע .ץנַאט-הנותח ןשידיא ַא זיב ןוגינ ןשי'דיסח

 ןייז זיולב ףרַאד ןעמ .ןּפעש ןוא ןּפעש ךיז טזָאל סע ןכלעוו ןופ ,לַאוװק ַא ףיוא

 וצ שוח םענערָאבעג םעד טימ ,טנַאלַאט ןקירעהעג םעד טימ טשטנעבעג

 ןוגינ ןשידיא םעד טָאה ןַאמפלעה סקַאמ .ןעמערופסיוא ןוא ןעמענַאב

 "רצויה דיב רמוחכ, ןעוועג םיא ייב זיא רע .טשרעהַאב קידנעטשלופ

 רעשידיא רעד .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג םיא טימ רע טָאה רעבירעד

 ,םינפוא ײלרעלַא ףיוא ןעמערופ ןוא ןטענק טזָאלע ג םיא ןופ ךיז טָאה ןוגינ

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא סיואכרוד ַא רַאפ טַאטסעטַא רעטסעב רעד זיא סָאד

 תבש , :ןביילב ןלעוװ קרעוו-ןיורק ייווצ ענייז זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 קיזומ רעד ןיא תוכייש עטנעָאנ ַא ןַארַאפ זיא סע ."הדגה עיינ יד , ןוא ,"שדוק

 יד םיא ייב ךיז טליפ רעטשרע רעד ןיא .ןעגנופַאש ייווצ עקיזָאד יד ןופ

 יד -- רעטייווצ רעד ןיא ןוא קיזומ רעזעיגילער רעד ןופ גנולמַאזנָא עסיורג

 ייב ןבָאה עדייב .קיזומ רעשידיא רעכעלטלעוו רעד ןופ גנולמַאזנָא עסיורג

 ,קרעוו עקידנרעיוד ייווצ יד-טָא ןיא קורדסיוא ןטסקרַאטש םעד ןענופעג םיא

 ןוא גנוגייטש ,םענרַאפ ןרָאג ןייז ןיא ןרעה ָאד ךיז טזָאל רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ןיא סנייא םיא ייב ךיז ןעלטייק טַאטלוזער ןוא טסעמרַאפ .גנוכיירגרעד

 עקיזָאד יד ןיא דלַאפ ןדעי ןופ סױרַא טגניז וויטָאמ רעשידיא רעד .ןרעדנַא

 ,קיזומ רעד טימ ןטפָאהעגפיונוצ גנע ןענייז ןטסקעט יד .סעיציזָאּפמָאק ייווצ

 -ךיוה ַא ןופ טנַאה עטשטנעבעג יד -- ןבירשעג ייז טלָאװ טנַאה ןייא יוו ךיילג

 ,טסייג ןקידנפַאש

 סקַאמ ןופ קרעוו-ןיורק ייווצ עקיזָאד יד זַא ,ןרעוװו טנָאטַאב ָאד ףרַאד סע

 ןופ ןעגנולמַאזנָא יד ןופ זיולב טשינ טַאטלוזער ַא םיא ייב ןענייז ןע'נַאמפלעה

 ןיא גנודליבסיוא רעשילַאקיזומ רעשידיא רעכעלטלעוו ןוא רעזעיגילער רעד

 ַא רעקינייוו טשינ ךיוא רָאנ ,"קיזוימ ווָא טוטיטסניא סיטריוק , ןטמירַאב םעד

 םעד ןופ טנעגיריד-רָאכ רעד יו ןרָאי עגנַאל ןדנוברַאפ ןייז ןופ טַאטלוזער

 רעד ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,יזריושזד-וינ ,קרַאונ ןוא "םהרבא ינב, לּפמעט

 רעקירָאיףלע ןייז ןופ ןוא ,ָאריּפַאש םהרבא ,ןגנמ ןוא ןזח רעטסואווַאב

 ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ םעד ןופ טנעגיריד-רָאכ רעד יוו גנודניברַאפ

 רשפא לָאמנייק ןַאמפלעה סקַאמ טלָאװ עדייב יד ןָא .רָאכ-סקלָאפ ןשידיא |

 ףלע יד ."הדגה עיינ , ןייז טשינ ןוא "שדוק-תבש , ןייז טשינ ןפַאשעג טשינ

 יד יוװ טקנוּפ ,רָאכ-סקלָאפ ןשידיא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ ןטימ רָאי
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 ןביילברַאפ ןלעװ ,"םהרבא ינב, לּפמעט רעקרַאונ םעד ןיא ענייז ןרָאי עגנַאל

 ייווצ עקיזָאד יד .ןבעל ןייז ןיא ןרָאי עטסשירעפעש ןוא עטסכייר עמַאס יד

 ןבָאה ,שירעפַאש ןעוועג ןוא טבעלעגסיוא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןטלעוו

 טָאה רע סָאװ ,עיציזָאּפ עכיוה עקידרעטעּפש ןייז ןכיירגרעד ןפלָאהעג םיא

 "טסנוק רענייפ רַאפ לוש , רעד ןופ (טּפיוה רעד) "ןיד , רעד יו ,ןעמונרַאפ

 :סָאל ןיא '"םזיאַאדושזד 'וװָא יטיסריואוויניג רעזעיגילער רעד  ייב

 טקנוּפ סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא זיא קידריווקרעמ .עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא

 םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײירַא זיא "שדוק-תבש , עיציזָאּפמָאק יד יו

 ןעלּפמעט עטרימרָאפער ןוא ןגָאגַאניס עוויטַאװרעסנָאק יד ןופ רַאוטרעּפער

 ןעמונעגנײרַא "הדגה עיינ יד , עטַאטנַאק יד ךיוא זיא ױזַא ,עקירעמַא ןיא

 ןרעביא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא עלַא טעמכ ןופ רַאוטרעּפער םעד ןיא ןרָאוװעג

 ,דנַאל

 רעירפ גָאט ַא טימ טשרע לָאה-ןוַאט ןיא בָאה ךיא סָאװ ,"הדגה עיינ, יד

 ,רָאכ:סקלָאפ ןשידיא ןשינָאמַאהליפ רעקרָאיוינ םעד ןעגניז טרעהעג

 טעװ ,ךוַאר השמ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ןלופטנַאלַאט םעד רעטנוא

 ייס רוטַארעטיל:קיזמ רעשידיא רעד ןיא קרעוװ לַאטנעמונָאמ ַא ןביילב

 עטסקיטולב עמַאס יד טרעדליש סָאו ,טרעוו ןכעלטכישעג ריא בילוצ

 ןיא ךיוא רָאנ ,ןילַא עירָאטסיה רעשידיא רעד ןיא זיולב טשינ שינעעשעג

 ןשילַאקיזומ ריא בילוצ ייס ןוא ,רעקלעפ ןופ עטכישעג רעניײמעגלַא רעד

 טרעוו ריא ,ךייא ןופ רעקיטש ןסייר סָאװ ןלעטש טרָאד ןַארַאפ .טרעוו

 ,עשיריל-שיגַארט טימ טָא ןלָאמ קיזומ רעד ןופ ןייּפ םעד טימ ןעמונעגכרוד

 םעד ,לגנַארעג ןרעווש םעד ;רענעט עשיטַאמַארד-טלפייווצרַאפ טימ טָא

 -ןזייא ,רעקיטכעמ ליפ זיא רעכלעוו ,אנוש ןטסיוװ ןטימ ליּפש ןקיטולב

 ןשידיא םעד ןעמוקייב טשינ ןפוא-םושב ןעק אנוש רעד רעבָא ,רעקרַאטש

 ,ןוחטב םעד ןקיטשרעד טשינ ןעק ןוא ,ןכערב טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טסיײג

 יו ,רענעט עטשרע יד ןיא ךיילג ,ןפָאװ רעטסקרַאטש סנדיא םעד זיא סָאװ

 רעטלַא רעד זַא ,ריא טליפ ,"הנתשנ המ/; :ןָא ךיז טבייה עטַאטנַאק יד

 -חסּפ קידנציז תורוד עגנַאל רַאפ ןבָאה ןדיא ןכלעוו טימ ,ןוגינ רעכעלנייוועג

 ַא ךרוד טכַאמ ,"הדגה, יד ןגָאז וצ ןביוהעגנָא םיא טימ "םירדס , יד ייב טכַאנ

 ןיא ןדיײנשנײרַא ךיז טעװ סָאװ ,"הדגה , רעטסַאפרַאפ-יײנ ַא וצ לוגליג םעיינ

 טגייטש סָאװ ,ַאזַא זיא קיזומ רעד ןופ םענרַאפ רעד .תורוד עצנַאג ןופ ןורכז

 ןטוג ַאזַא ןופ וליפא -- רָאכ-סקלָאפ ןטסעב םעד ןופ תוחוכ יד רעבירַא טייוו
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 סָאװ ,קרעוו ַא זיא סָאד .רָאכ-סקלָאפ רעשינָאמרַאהליפ רעד יוװ רָאכ-סקלָאפ

 ןופ רָאכ ןלענָאיסעּפָארּפ ןסיורג ַא ןופ ןרעוו ןעגנוזעג סיואכרוד ףרַאד

 ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןסױרג ַא טימ רעגניז רעטרעדנוה

 יד ןייז טפרַאדַאב ןטלָאװ סָאװ ,רעדנעל ייווצ יד .רָאטַארַאנ ןטנכייצעגסיוא

 ,דנַאברַאפ-נטעווָאס ןוא לארשי -- ןענייז סע ןריפוצכרוד עטשרע

 םעד טליפעג שממ-לעוּפב ךיא בָאה ,עטַאטנַאק יד ןעגניז ןרעה םייב

 ,ןביירש ןיא יז ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ץרַאה סרָאטיזָאּפמָאק םעד ןופ רעטיצ

 ןכערבנעמַאזוצ טשינ לָאז ןעמ זַא ,חוכ ַא ןָאטנָא ךיז טפרַאדעג טָאה ןעמ

 ןבירשעג ,גנוניימ ןיימ טול ,זיא עטַאטנַאק יד םורָאװ ,טעברַא רעד ןטימניא

 יד .רבחמ רעד ןופ ןצרַאה ןופ טולב טימ רָאנ ,טניט ןייק טימ טשינ ןרָאװעג

 יד טימ ןעמַאזוצ ,ףסומ וצ רוּפיכ-םוי "רענעט-הדובע , יד ןופ ןעגנַאלקּפָא

 םענעגייא ןייז ףיוא ךעלפערט טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ ,"רענעט-הכיא,

 ַא ןיא ָאד ,לעטש ןייא ןיא ָאד טבעוװעגנײרַא רעגייטש ןטמערופעגרעביא

 טשינ ,וויטָאמ-טייל סלַא "הנתשנ המ, ןופ ןוגינ ןטימ ,לעטש רעטייווצ

 עמַאס יד ןענייז ,ןגיױנּפָא ןוא ןשינעשזדנַאלב עקינייא ףיוא טקוקעג

 ןפוא םושב ךיז ןזָאל ייז .עטסקרַאטש ןוא עטסנטָארעג ,עטסלופקורדנייא

 ,טסנרע רעד ףיט ןוא תוירחא רעד ןייז טזומעג טָאה סיורג .ןסעגרַאפ טשינ

 :ךיוה רעקיזָאד רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןַאמפלעה סקַאמ ןכלעוו טימ

 טלָאװעג זנוא טָאה רע יו ,שרעדנַא טשינ .רענייז גנופַאש רעקידנטסעמרַאפ

 .ןזיוַאב סע טָאה רע ןוא -- ךיז ךָאנ טנעמונָאמ ןקידעבעל ַא ןזָאלרעביא

 ,קרעוו עלַאטנעמורטסניא ענייז ןרעוװ טנַאמרעד ךָאנ ָאד ןפרַאד סע

 לדיפ רַאפ עטַאנָאס ַא ,לשמל ,יוװ ,ןופרעד ןסייוו ןשטנעמ קינײװ רעייז סָאװ

 -זעידדַאפ , ןיא "טעטרַאוװק-ענורטס , ַא ןוא ,"רָאשזַאמיַאל , ןיא ָאנַאיּפ ןוא

 טגעמעג ךיז טלָאװ דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד עכלעוו טימ ,"רָאנימ

 ייװצ יד טימ ןעמַאװצ עטַאטנַאק-""הדגה עיינ יד , ,ןריסערעטניארַאפ

 וצ ןעזעג ןוא טרעהעג ןענידרַאפ ,קרעװ עלַאטנעמורטסניא עטנָאמרעד

 טשינ רימ ןבָאה ןַאמפלעה סקַאמ יו רעבילַאק םעד ןופ סרָאטיזַאּפמָאק .ןרעוו

 םענרַאפ םעד ןופ קרעװ .ךס ןייק -- טשינ טציא ךיוא ןבָאה ןוא -- טַאהעג

 זיא קיזומ רעשידיא יד .קיזומ רעשידיא רעד וצ גָארטײב רעקיטכיוו ַא ןענייז

 עשילַאקיזומ עײנ-ץלַא טימ ןרעוו טרעכײרַאב רדסכ ףרַאד יז רעבָא ,עכייר ַא

 | ,םינימה לכמ -- ןעגנופַאש

 *9 םעד) ןַאמפלעה סקַאמ ןופ טיוט רעקיטייצירפ ןוא רעקידמיצולּפ רעד
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 רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ,(רָאי 62 ןופ רעטלע ןיא ,19623 ,טסוגיױא ןט

 רעשידיא רעד רַאפ ןוא ,ללכב טלעוו-רוטלוק רעשידיא רעד רַאפ טסולרַאפ

 ,טרפב טלעוו-קיזומ

 .י.נ ,1964 ,ילוי-ינוי ,"רוטלוק עשידיא,

 רעוװַאּפ רעווַאכ

 ,ץ'רעװַאּפ רעװַאכ ןענעייל וצ סיוא רימ טמוק סע סָאװ לָאמ סעדע

 ייב ןיפעג ךיא .ן'סינּפיק קיציא ,ריע-ןב ץבושח ןיימ ןיא ךימ ךיא ןָאמרעד

 ןופ טײקרָאלק רעד ןיא זיולב טשינ טייקכעלנע עקידריווקרעמ ַא ייז

 רעד ןיא ,ליטס רעייז ןופ טייקרעטיול רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןביירש רעייז

 .ןןשטנעמ ןיא טייקטבילרַאפ רעייז ןיא ןוא תורוש ערעייז ןופ טיײקמערַאװ

 רעד טעמכ זיא ןשטנעמ וצ גנַאגוצ רעייז ,ןשטנעמ ביל קרַאטש ןבָאה עדייב

 ַא סעּפע רָאנ ,ןביירש רעייז ןיא סעכ םוש ןייק טשינ טריּפש ריא .רעבלעז

 סָאד .שינעדנעטשרַאפ -- ץלַא ןופ רעמ ןוא רקיע רעד ןוא ,ַאזַא טייקיטומטוג

 רעד .הגרדמ רעכיוה ַא רָאג וצ ןדייב ייב טייגרעד ,םענעי ןייטשרַאפ ןלעוו

 ױזַא טגנילק ,ןבײרש-טרַא רעייז ןיא ןָאט רעשיריל ,רעכייוו ,רעליטש

 ףיט רָאג זיב ךיז טגניז ןוא ,לופליפעג ןוא קיד'המשנ ױזַא ,טושּפ ןוא קיצרַאה

 .ןצרַאה ןיא ןיײרַא

 ןוא ,ןדלעה ערעייז ןעיירשוצרעבירַא ביל ןבָאה סָאװ ,רעביירש ןַארַאפ

 .טכיל רע'תמא רעייז ןיא ןעז ןענעק טשינ ןדלעה יד לָאז'מ זַא ,טכַאמ סָאד

 רעמ טפָא טגיל ןָאט ןליטש םעד ןיא זַא ,ןסייוו ןשטנעמ קיצניוו רעייז

 רעטסליטש רעד .יירשעג ןכיוה םעד ןיא יו ,סנַאנָאזער רעמ ,טּפַארק

 רעמ טגנילק ןוא רעקיטכעמ ,רעקרַאטש ךס  ַא לָאמוצ זיא ָאמיסינַאיּפ

 זיא עגַארפ יד . ...ָאמיסיטרָאפ-ָאטרָאפ רעטסקרַאטש רעד רעדייא ,שילַאטעמ

 | ...טרעה'ס רעוו-יוו ןוא ,רעיוא םענופ זיולב

 אקוד טגיל טנַאלַאט סנעמעוו ,ןזָאוטריװ יד וצ טרעהעג רעווַאּפ רעוװַאכ

 .רענעט לטרעפ ןוא עבלַאה ,עליטש יד ןיא

 ןופ .ןשטנעמ ן'טושּפ םעד ןופ רוביצ-חילש רעד זיא רעוװַאּפ רעוװַאכ

 יד ייס ןוא רעדניק רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ יד ייס ,ןטפירש ענייז עלַא
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 :רעד עכעלשטנעמ ַא סױרַא טגניז ,עסיורג רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 ,טייקכעלטרעצ ןוא טייקשירפ טימ טמעטָא ןוא טעייוו סָאװ ,ַאזַא טייקנביוה

 -ךעלשטנעמ ױזַא ,קידשרעדנַא ױזַא זיא ןכַאז ףיוא ןריגַאער ןופ ןפוא ןייז

 רעד ןופ ןסירעגטימ טרעוו ריא זַא ,ףיט-שירעלטסניק ױזַא ךָאד ןוא ,טסָארּפ

 ַא טשרעה ן'רעװַאּפ רעוװַאכ ייב .טנַאלַאט ןסיורג ןייז ןופ טיײקמערַאװ

 ךיז טליפ רענעייל רעד .רענעייל םעד ןוא ןביירש ןייז ןשיווצ טייקטנעָאנ

 ,םיא טימ םיטניא

 יז ןדָאלוצנָא רעבָא ,ןדלעה ענייז ןדערַאב וצ טשינ טכוז רעװַאּפ רעוװַאכ

 ןפיוא גרַאק זיא רע . . .וליפא גולק יוװ ןייז ייז ןגעמ -- דייר עקירעביא טימ

 ! תולעמ עטסערג ענייז ןופ ענייא זיא סָאד ןוא .קיד'מוצמצ רָאג זיב ,טרָאװ

 -רַאפ ןייז ןופ טײקרָאלק יד סױרַא רעמ ךיז טעז טייקיד'מוצמצ רעד ןיא

 ַא ,ןטרָאד עלעכירטש ַא ןוא ָאד ךירטש ַא .ןכַאז ןעמענַאב ןייז ןופ ,דנַאטש

 ַא ךייא רַאפ סיױרַא טסקַאװ סע ןוא -- ןטרָאד עלעטניּפ ַא ןוא ָאד לטניּפ

 סָאד טרעה ריא ,דלעה םענופ המשנ יד טריּפש ריא .שטנעמ רעקידעבעל

 רענייז שוח רעד ןוא לזנעּפ םעניד ַא טימ טלָאמ רע .ץרַאה ןייז ןופ ןּפַאלק

 ייב טשינ טליפ ריא .טשינ לָאמנייק םיא טזָאלרַאפ עיצרָאּפָארּפ ןוא סָאמ רַאפ

 -רעבירַא ןלעוו ןייק ,ךיז ןעגנערטשרעביא ןייק ןוא ןעגנערטשנָא ןייק םיא

 סױרַא םיא ייב טצָארּפש ןבעל סָאד .סעציײלּפ ענעגייא יד רעביא ןעגנירּפש

 ַא ןָא םיא ייב ןעמענ סעיצַאוטיס ,ןשינעעשעג ,ןכַאז .ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא

 . יד ןייטשרַאפ וצ רעסעב רע טכוז ,דייר סָאמ ןיינ טָאטשנַא .גנַאג ןכעלריטַאנ

 ןענידרַאפ סָאװ יד וליפא -- ןבעגרַאפ טניימ ןייטשרַאפ ןוא .ענייז ןדלעה

 .ןרעוו וצ טפָארטשַאב ץעזעג ןטיול

 ןייז ןופ רעדליב-טכירעג עטפַאהרעטסיימ ענייז ןופ ענייא רעביא טנעייל

 .רע זיא ױזַא זַא ,ןעניפעגסיוא טעוו ריא ןוא "לָאשגָאװ ןפיוא סנבעל , ךוב

 ַא זיא ,ןטכַאד ךיז ןָאק ,ןדלעה ענייז וצ גנַאגוצ ס'רעוװוַאּפ רעווַאכ

 ןופ ךיז טמענ סָאװ ,טייקטכייל ַא סע זיא ןעמונעג ךות ןיא רעבָא ,"רעטכייל

 -ןײרַא ףיט ןפוא ןליטש ַא ףיוא ןעק סָאוװ ,רעטסיימ ַא ןופ טירט ערעכיז

 סמענעי ןופ ,המשנ סמענעי ןופ ךעלרעמעק ענעדישרַאפ יד ןיא ןעגנירד

 ,גרוריכ ןייק טשינ זיא רע .ךיז טוט ןטרָאד סָאװ יונעג ןעז ןוא ןבעל-ןוא:בייל

 ַא םורַא ןײגוצמורַא ױזַא יו סייו רע רעבָא ,ןדנואוו ףיוא טדיינש סָאװ

 ...האופר עקיטיונ יד ןעגנערב . . ..ףרַאד'מ זַא ,ןלייה ךיוא ןעק רע ,דנואוו

 טימ רעװַאּפ רעװַאכ טָאה ערעירַאק עשירעביירש ןייז ןביוהעגנָא
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 ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד וצ רעבירַא ךָאנרעד זיא ןוא ךעל'השעמ:רעדניק

 רָאיקיצנַאװצ ןופ ףיול ןיא טָאה רע .ענעסקַאוװרעד רַאפ ,עסיורג רַאפ

 :ןענַאמָאר עכײרגלַאפרעד ץנַאג עכעלטע ןבירשעגנָא ןפַאש ןשירַארעטיל

 ןוא ?טײלסדנַאל ןעצ , ,"ךייט טייז רענעי ןופ , ,"טירטס ןָאטנילק, ,"לױזנָארב,

 ,טייקשירעטסיימ עבלעז יד .טמירַאב ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,קרעוו ערעדנַא

 .רעטעּפש רע טָאה ,ךעל'השעמ-רעדניק ענייז ןיא ןזיועגסױרַא טָאה רע סָאװ

 רַאפ ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ןגָארטעגנײרַא ךיוא

 סיואכרוד ַא זיא ןשטנעמ טלָאמ רע ױזַא יוו רענייז ןפוא רעד .ענעסקַאוװרעד

 זיא רע ,רעביירש רעשיאיײטרַאּפמוא ןייק טשינ זיא רע .רעקיטרַאנגיײא

 ןָאט ןוא ןדער ןײלַא סיואכרוד ענייז ןדלעה יד טזָאל רע רעבָא ,דצ ַא שוריפב

 -ישרַאפ ייב ייז טפלעה רע זַא ,וליפא ךיז טכַאמ רעמָאט .ןעייטשרַאפ ייז יו

 ןיק טשינ רָאנ טשינ סע זיא ,טרָאוװ ַא טימ סױרַא ןטייהנגעלעג ענעד

 ,ץַאלּפ ןיא לָאמעלַא זיא רָאנ ,קילגמוא

 ןעק רע רָאנ ,ןשטנעמ ןרעדליש רעוװַאּפ רעוװַאכ ןָאק זיולב טשינ ןוא

 ךיז טמענ רע זַא ,סרעדנוזַאב ,רוטַאנ יד ןרעדליש ןפוא םענייפ ַא ףיוא ךיוא

 .דַאשרעב ןייז רעדָא ,וועיעמערעשט ןייז ,עיבַארַאסעב דנַאלמייה ןייז ןלָאמ

 -נייו עריא טימ דרע רעיבַארַאסעב רעטעפ רעד ןופ חיר םעד טריּפש ריא

 ענעדָאלַאב-רעווש יד ןופ טײקיטפַאז יד ,סעיצַאטנַאלּפ-קַאבַאט ןוא רענטרעג

 ױזַא יו טָא .רעדלעפ ערַאבטכורפ ןוא ןזָארג עקידעקעמש יד ,רעמייב-טכורפ

 ןוא וועיעמערעשט ןזָאלרַאפ סָאו ,טײלסדנַאל ןעצ יד ןגעוו טביירש רע

 :קעװַא ןרָאפ ייז .עקירעמַא ןייק קעװַא ןרָאפ

 -ץעקעמש ןוא ןעיינש עפיט ןופ ,ןעלמיה עיולב ןוא ןוז רענעדלָאג ַא ןופ,

 ןוא סענעװַאק עקיטולב ןופ ,ןרַאב עלעג ןוא לּפע עטיור ןופ ,רענטרעג עקיד

 עכעלניורב:ץרַאוװש ןוא ןביורטנייו ענעניטשרוב ןופ ,סעיניד ענעדלָאג

 עטיור ןופ ,ךעלעקרעגוא עקיכעטש ענירג ןוא ןשרַאק עקינייוו ןופ ,ןעמיולפ

 ,"סעקַאבַאק עלעג ןוא ןרָאדימָאּפ

 .ןכַאז עטוג עלַא יד טָא ןענעייל םייב ליומ ןיא קינייוו שזַא טרעוו סע

 | ...רבא ןדעי ןיא ךיז טייגעצ םעט רעייז

 טלייצרעד "ךייט טייז רענעי זופ , ןַאמָאר ןטשרע ןייז ןופ לטיּפַאק ַא ןיא

 :רע

 ןוא עדמערפ ,לטעטש ןרעביא טיײירדעגמורַא ךיז ןבָאה רענעמור יד,

 יז .קילב ןכעלטניירפ ןייק ןפרַאוואוצ טלָאװעג טשינ ייז טָאה רענייק .עטייוו
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 -ץגנָא ,זגורב קידנעטש ןעוועג ייז ןענייז רַאפרעד ןוא טליפעג סָאד ןבָאה

 .רעמערק יד וצ סנטסרעמ ,ןעמעלַא וצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה ןוא ןזָאלב

 ,עגנַאל טימ ,רוחב רענייש ,רעכיוה ַא ,רערעייז רידנַאמָאק רעד,

 ,ןרָאּפש טימ לוויטש עקיצנַאלג עסיורג טימ ןוא דרעב-ןקַאב עצרַאוװש

 סקיב ַא טימ טַאדלָאס ַא .ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפשמורַא געט עצנַאג טגעלפ

 ןדיא יד ? ןטיה וצ םיא ןעוועג זיא סָאװ .טיהעג ןוא טנַאּפשעגכָאנ םיא טָאה

 ןבָאה ייז ןעוו ,ןטלַאהַאב ךיז ןוא רעזייה יד ןיא ןפָאלעגנײרַא אלימב ןענייז

 טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןוא טקיטעּפשרַאפ ןבָאה סָאװ ,יד .ןעזרעד רָאנ םיא

 ןוא ןעלטיה יד ןעמענּפָארַא ןזומ ןגעלפ ,זיוה ַא ןיא ץעגרע ןּפַאכוצנײרַא ךיז

 ַא ןבעגעגסױרַא וליפַא ןוא טלָאוװע ג רע טָאה ױזַא .ןגיונרַאפ םיא רַאפ ףיט ךיז

 ןעוועג זיא סָאד ןסַָאג עלַא ףיוא ןעגנַאהעצ םיא ןוא לעפַאב ןטקורדעג

 ןע'מייח ּפעלק ענייז טימ טע'גרה'רעד טשינ ריש-ריש טָאה רע יוו םעדכָאנ

 .טסירגַאב טשינ םיא טָאה רענעי סָאװ רַאפרעד ,רערעל םעד

 :סיוא יו ןעוועג לטעטש סָאד זיא טכַאנ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא,

 ואוו .ןזייווַאב טרָאטעג טשינ ךיז טָאה רעטסנעפ ןיא טכיל ןייק .ןברָאטשעג

 זיא רעבָא רַאפרעד .ןסָאשעג ןיהַא ןעמ טָאה ןייש ַא טקרעמַאב טָאה ןעמ

 ,ץרוכיש וצ טַאהעג ביל טָאה רע .זיוה ןיא טנַאדנעמָאק םייב קיטכיל ןעוועג

 ,רַאפרעד לָאמנייא .בוט-םוי רעדנַא ןַא טכַארטעגסיױא רע טָאה גָאט עלַא

 לָאמ ןטייווצ ַא ;עיבַארַאסעב ןעמונעגנייא ןבָאה רענעמור "עווַארב , יד סָאװ

 טָאה רע ,טײקנַארק ַא ךָאנ ןרָאװעג טנוזעג זיא רעסייק רעד סָאװ ,רַאפרעד

 רע .םיחלג ןוא םיצירּפ יד ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ .םיצורית טכוזעגּפָא ןיוש

 יד .םיא וצ ןעגניירב ייז ןוא רעמזעלק עשידיא יד ןּפַאכ ןסייהעג טָאה

 ,ןענייוו ײלרעלַא טימ ךעלסעפ ןגָאװ ַא ףיוא ןריפוצ טזומעג ןבָאה סרעקנעש

 יד .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןעוועג זיא הדועס יד ןוא ,טיורב -- סרעקעב יד

 יד טימ רעציפָא רעד ןוא םינוגינ עכעליירפ ןליּפש טזומעג ןבָאה רעמזעלק

 יז ,טצנַאטעג ןבָאה םיחלג יד ךיוא .ט'רוכיש'עג ןוא טצנַאטעג ןבָאה םיצירּפ

 עטציהעצ טימ ,ע'רוכיש ןוא ערעייז סעטָאּפַאק עגנַאל יד ןבייהרעטנוא ןגעלפ

 טנַאדנעמָאק ןטימ טשוקעג ךיז ןוא טעּפָאהעג ייז ןבָאה ,רע'מינּפ

 ."ץ'קוינַאּפעטס

 רעד ךָאנ ןעזעגסיוא טָאה לטעטש שידיא ַא ױזַא יו ,דליב ַא ריא טָאה טָא

 טריּפוקָא טָאה עינעמור יו םעדכָאנ ,המחלמ:טלעו רעטשרע

 ...עיבַארַאסעב
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 -וינ רעד ןופ ּפָא טרעדליש רעװַאּפ רעװַאכ ױזַא יוװ ,דליב ַא זיא טָא ןוא

 ;"טירטס ןָאטנילק , ןַאמָאר ןייז ןיא ,דייס-טסיא רעשידיא רעקרָאי

 ,עניַארקוא ןופ ןדיא ןציז רעכעד יד ףיוא .טכַאנרַאפ רעמוז ַא זיא'ס,

 עלעּפַאק ַא ןבָאה ןוא ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןדיא ,עיצילַאג ןוא עינעמור ,ןלױּפ

 ןעמוק ךעלעטניוו עקיטכעדרַאפ יד .ךעלעטניוו עטקיטכעדרַאפ ןופ האנה

 ןט'שוּפיע'רַאפ ןופ ןעמוק ייז .ןע'מי עליק ןופ טשינ ,רעדלעפ ענירג ןופ טשינ

 ןעכָאפ רעּפַאכ-טפול יד רעבָא .ךעלעטניוו עלכוט ןוא עסייה .רעוויר-טסיא

 .טזָאלב סע יבַא ,עלעטניוו ַאזַא ןייז לָאז ,אלימ :ךיז ןקיווק ןוא ךיז

 ,תולוק עקידנדינש עפרַאש טימ ךעלרעדניק ןעיירש קָאלב ןפיוא,

 ןוא סעטַאט יד .טנגעג רעד טורַא סקַאלב ערעדנַא ןופ ךיוא רעדניק ןעיירש'ס

 ןשיווצ ןסעומש ,עטעליּפשעגּפָא ,עטעטסַארכעצ ,רעכעד יד ףיוא סעמַאמ יד

 ןבעל ןרעטיב ןרעווש םעד ףיוא ,ץיה רעכעלקערש רעד ףיוא ךיז ןגָאלק ,ךיז

 יד רעטנוא ןעגניז ןוא ךיז ןגיוו עקינייא ,ןייא ןפָאלש עקינייא .עקירעמַא ןיא

 ,םייה רעטלַא רעד ןופ ךעל'מינוגינ עטלַא

 ןָאטנילק ףיוא זיוה ַא ןיא .רעכעד יד ןעמורב ,ןסַאג יד קיכליה ןעיירש,

 ןוא ,קָאטש ןטרעפ ןפיוא טברַאטש שטנעמ ַא .שטנעמ ַא טברַאטש טירטס

 ,ךַא .לד'נוגינ קיטסול ַא טימ ַאלָארטקיװ ַא ךיז טייגעצ קָאטש ןטפניפ ןפיוא

 ַא טימ ךיז טיירד ַאזַא דרָאקער ַא ! ַאלָארטקיװ רעד ,ןטרָאד טוג ריא זיא'ס יו

 יטכַא .ךע ,ךע :טיירש ןעמ ןוא טרָאד טעּפָאה ןעמ ןוא עקשטַאזָאק רעשיסור

 | "! יטכַאבעד

 עלכוט ןוא עסייה , יד זיולב טשינ ןליפ וצ ָאד ךייא טיג רעווַאּפ רעווַאכ

 טימ ןָא ךייא טליפ רע .רעכעליזָאנ ערעייא וצ ןכיירגרעד סָאװ ,"ךעלעטניוו

 :רעבירַא רעדעי סָאו ,טיקדמערפ ןוא טײקמַאזניא רעקירעיורט רעד

 ןטרעפ ןפיוא טברַאטש שטנעמ ַא, .עקירעמַא ןיא ךרוד טכַאמ רענעמוקעג

 קיטסול ַא טימ ַאלָארטקיװ ַא ךיז טייגעצ קָאטש ןטפניפ ןפיוא ןוא ,קָאטש

 ןיא סָאװ ,םעד ןופ סיוועג ךיז טמענ סע !דליב טנַאקַאב ַאזַא'ס ."לד'נוגינ;

 ןוָא רוי דניימ, :לטרעוו סָאד רעלוּפָאּפ קרַאטש רָאג זיא עקירעמַא

 טשינ ךיד סע לָאז -- "קָאטש ןטרעפ ןפיוא שטנעמ ַא טברַאטש , ..."סענזיב

 יטכַא, -- ןוא עקירעמַא זיא'ס ....ןטפעשעג סמענעי ןיא טשינ ךיז שימ ! ןרַא

 ."! יטכַאבעד

 רעירפ-ןיוש ןייז ןָא רעװַאּפ רעווַאכ טבייה "דוילערּפ , םעד טָא טימ

 טסקרַאטש ןייז ,רימ טכוד ,זיא סָאװ ,"טירטס ןָאטנילק, ןַאמָאר ןטנָאמרעד
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 רעד ןכלעוו ןופ ,ןַאמָאר ַא זיא סע .ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,קרעװ

 טימ טמעטָא לטיּפַאק סעדעי .ןסײרּפָא טשינ ךיז ןָאק רענעייל רעשידיא

 ןייז ףיוא סע טָאה רעדנוזַאב רענעייל יד ןופ רעדעי סָאװ ,ןבעל רעקיטש

 עשידיא יד ןופ רעוו .טכַאמעגכרוד ןוא טבעלעגכרוד רעגייטש םענעגייא

 ןרעווש , םעד סעציילּפ ענעגייא ענייז ףיוא טליפעג טשינ טָאה ןטנַארגימע

 ַא טנידרַאפ ןַאמָאר רעקיזָאד רעד ..."? עקירעמַא ןיא ןבעל ןרעטיב

 , .זיײרּפ

 רעװַאכ ָאד ךיא ליוו ,ןפַאש ןשירַארעטיל רָאי קיצנַאװצ ענייז וצ

 ןופ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןשטניו םיא ןוא ןסירגַאב קיצרַאה ן'רעווַאּפ

 ,טעברַא רעשירַארעטיל רערַאבטכורפ

 .י .ג ,1945 ,.פעס ,"ןבעל יינ

 רעּביירש רעד -- יקסווָאלטישז םייח .רד

 לוק םענעגייא ןַא טימ

 ןגנוי ַא ,רימ ףיוא .טייקיד'בוט:םוי טימ טלכעפעג טָאה ,"גָאט,

 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןזייווַאב ךיז טגעלפ יקסווָאלטישז םייח .רד ז א

 ַא ןכַאמ םוקנײרַא ןייז טגעלפ ,רעטעברַאטימ ןשירפ ןוא רעביירש +=

 -נעזרעּפ ַא טייג טָא זַא ,שממ-לעוּפב טליפעג טָאה'מ .קורדנייא ןקרַאטש

 תועדה:-לכל זיא סָאװ ,רעביירש ַא ,טַארקָאטסירַא רעכיירטסייג ַא ,טייקכעל

 .ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןגָארט וצ יואר

 יקסווָאלטישז ,רד יוװ ,גָאט-רעטניוו ןטלַאק ַא ןיא לָאמ ןייא קנעדעג ךיא

 ןעמונעג עקכעלעמַאּפ ךיז טָאה ןוא עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגניירַא זיא

 ןעמונעג קידיתומיענב רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןשָאלַאק יד ,טשרעוצ ,ןָאטסיױא

 ץלַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טייקיאור רעשיסַאלק ַאזַא טימ -- ןלירב יד ןשיווסיוא

 ןָאט רעקיטרַאנגיײא ןַא ןגעלעג זיא רעק ןדעי ןייז ןיא ! טלעוו רעד ןיא ןע'נח

 ןוא טײקטכַארטעגכרוד ךס ַא טימ -- עינָאמרַאה ענעטלעז ַא ןוא

 .טייקטרעלקעגכרוד

 טרעצנָאק ַא ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה לַאפ רעטייווצ ַא
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 דובכל ,גנורעייפ-עשירַארעטיל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ואוו ,לָאה:ןוַאט ןיא

 ןעגניז ןופ ןענַאטשַאב זיא םַארגָארּפ ןופ לייט ןיימ .רעּפניײװ .ז רעטכיד םעד

 זיא דיל עטשרע סָאד .דיל שיאערבעה ןייא ןוא עשידיא ייווצ -- רעדיל יירד

 -- עטייווצ סָאד ,קיזומ ןיימ טימ "עלעדיימ ןיימ , סרעּפניײװ .ז ןעוועג

 לכימ טימ ןילַאג הקבר ןירעטכיד רעד ןופ ,"ושט ,גנַאשט ,גנישט;

 ַא טימ ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ ,"תולילה םיפי, ןוא ,קיזומ ס'טרַאבלעג

 ןסעזעג זיא יקסווָאלטישז .רד .גנורישזנַארַא ןיימ ןוא עידָאלעמ רעש'נמית

 ,םדוק ,בָאה ךיא ןעוו .ייר רעטשרע רעד ןיא ,לַאז-טרעצנָאק ןופ רעטנעצ ןיא

 ךיא בָאה ,"ושט ,גנַאשט ,גנישט , ךָאנרעד ןוא "תולילה םיפי; ןעגנוזעג

 ןבָאה ןיקסווָאלטישז .רד ייב יו טקרעמַאב עניב רעד ףיוא קידנעייטש

 ,גנַאשט ,גנישט , ןעגניז םייב טּפיוהרעביא -- ןגיוא יד ןעשטשילב ןעמונעג

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש געט עכעלטע טימ .דניק ַא ייב יו שממ ,"ושט

 ,"גָאט , ןיא עיצקַאדער רעד וצ קידנעיײג ,יעוודָארב טסיא ףיוא ןפָארטעג

 ןייש רעייז טָאה ריא, :קַאב ןיא ןָאטעג-ּפינק ַא קיטומטוג רימ רע טָאה

 ןלעפעג קרַאטש רימ זיא רקיע רעד רעבָא ,דיל רעניטסעלַאּפ סָאד ןעגנוזעג

 "ושט ,גנַאשט ,גנישט , עלעדיל עקידווע'נח סָאד טליּפשעגסיױא טָאה ריא יו

 רעייא וצ רימ טקיש ןוא רוחב רעטוג ַא טייז !טנַאילירב ַא שממ --

 ךיז בָאה ןוא טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא ."רעדיל עדייב יד-טָא טימ עקניטסַאלּפ

 ...טעּפש וצ ןרָאװעג זיא סע זיב ,ןבילקעג גנַאל ױזַא

 ןיימ ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא יקסווָאלטישז םייח .רד ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 טשינ בָאה ךיא .דימלת ןייז ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא ןוא -- יבר

 רעמ ךָאנ רעבָא -- ןרָאי עניימ בילוצ ייס םידימלת ענייז ןשיווצ ןייז טנעקעג

 שיטסילַאודיװידניא-שידיחי וצ ןיב ךיא .רוטַאנ רענערָאבעגניײא ןיימ בילוצ

 ןענעק לָאז רעצימע זַא ,ןעקנַאדעג עניימ ןיא ייס ןוא ןליפעג עניימ ןיא ייס

 ,יבר ןיימ ןייז

 רעביירש עשידיא עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה יקסווָאלטישז םייח .רד

 ןעוועג זיא רע .ןענעייל וצ טלעפרַאפ ןטלעז בָאה ךיא ןעמעוו ,עקירעמַא ןיא

 םוצ רימ טלעפעג סע סָאװ זיא סָאד ןוא -- רעביירש ןייש יו ,רעגָאז רעמ

 ייב זיא טלַאהניא רעד רָאנ ,םערָאפ יד טשינ .רעלעטשטפירש ַא ןיא ןטסיימ

 עטלגילפעג:ךיוה רעדָא ,ןצַאז עטרעטסיימעג ,דייר ענייש ! רקיע רעד רימ

 ,קנַאדעג ןוא ליפעג ןופ ,טלַאהניא ןוא טייקידוװעגָאז ןופ גנוקעד ןָא ןזַארפ

 ןביירש ,.ה .ד ,ןדער רעביירש ַא ףרַאד רימ ייב .ןדירפוצ טשינ ךימ ןלעטש
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 ,רענעט עדמערפ ,סעמיטש עדמערפ ןייק טימ טשינ ,לוק םענעגייא ןייז טימ

 | ...רעכיב עטנעיילעגכרוד ןופ -- ןטעצלַאפ

 ,ליומ ןשירעגָאז םענעגייא ןייז טגָאמרַאפ טָאה יקסווָאלטישז םייח .רד

 ךיז טָאה רע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ -- לוק ןקידנעגניז םענעגייא ןייז

 .שרעדנַא ןגרָאמ ןוא ,ױזַא ןעגנורדעג רע טָאה טנייה ,ןעוועג רתוס טפָא ױזַא

 ,רַאפרעד טרַאעג טשינ ךימ טָאה סע .טרַאעג טשינ ירמגל ךימ טָאה סָאד

 סָאד ןוא -- תמא רעטולָאסבַא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע לייוו

 שטנעמ ַא ,עקיבלעז יד לָאמעלַא זיא המהב ַא ! תמא רענייר רעד ךָאד זיא

 רעד ןייז לָאמעלַא טשינ ןעק ,טקנעד ןוא טליפ סָאװ ,טכַארט סָאװ ,רעבָא

 ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טביולגעג קרַאטש טָאה רע .רעקיבלעז

 ,גנוגייצרעביא טימ ןבירשעג ןוא טגָאזעג סע טָאה רע ןוא -- ןבירשעג

 ףיט -- גָאװ ןוא סָאמ עקיטכיר יד טַאהעג טָאה רענייז קנַאדעג רעדעי

 ,עשיטערָאעט ענייז ןופ ךס ַא רָאנ .טרעלקעגכרוד ןוא טכַארטעגכרודַא

 ןוא ןעוועג רימ ןענייז ןעייסע ןוא ןטפירש עשיטסיצילבוּפ ,עשיפָאסָאליפ

 וצ טנַאסערעטניא ןעוועג לָאמעלַא רימ זיא רע רעבָא -- דמערפ ןבילבעג

 .טנעָאנ ןבילבעג ןוא ןעוועג רימ רע זיא רעבירעד ןוא ,ןענעייל

 ןעוועג זיא רֶע לייוו ,רַאפרעד טנַאסערעטניא ןעוועג ךיוא רימ זיא רע

 ַא טימ ןבירשעג טָאה סָאװ ,זנוא ייב רעביירש עשידיא עטלייצעג יד ןשיווצ

 ןעוועג טשינ זיא ןָאט ןייז ."ןטייל , ייב טביירש ןעמ יו ,רעינַאמ ןוא םענרַאפ

 .רעשירעשטעווק-קנַאב ןוא רעקידנצַאלג-ןגיוא ,רעקידנשטיינק-ןרעטש ןייק

 ,ךעל'המכח:עבורה ןרעטניה יד םיא ייב ןעניפעג וצ ןעוועג טשינ זיא סע

 טָאה ריא ...יײרעגָאז-תודיגמ רעדָא ,קיטש עש'ידמלמ עקידלטעטשניילק

 ריא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ םעד טימ ןייז םיכסמ טשינ טגעמעג ןוא טנעקעג

 סעיידיא וצ גנַאגוצ םענעגייא ןַא טימ רעביירש ַא ןעזעג ךיז רַאפ רעבָא טָאה

 ןושל שידיא שיפיצעּפס ןייז טָאה וצרעד .ןכַאז ןוא ןטרעוו וצ ,ןשטנעמ ןוא

 ןייז .עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא עלַא ןופ טעמכ טלייטעגסיוא םיא

 ענייז ןיא טנגעגַאב טפָא ױזַא טָאה ריא סָאװ ,"קרעמפיוא , ןוא "התע-תעל,

 ןוא ןח ןלעיצעּפס ַא ,םעט ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה ,ןעלקיטרַא

 ,גנַאלק ןקיטרַאנגיײא

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ךס ַא רָאג יו

 ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ץייווש רעד ןיא טרידוטש יקסווָאלטישז .רד ךיוא טָאה

 ןשיווצ ןעוועג זיא יקסווָאלטישז .רד רעבָא .ןטעטיסרעווינוא עשידנעלסיוא
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 ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעלופרילָאק רעקיזָאד רעד-טָא ןופ עקינייוװ רָאג יד

 קיש ןשידנעלסיוא ןרַאפ ןקָארשעגרעביא ןטסקינייוװ םוצ ךיז טָאה רעכלעוו

 סָאװ ,הברדא רָאנ ,ךיז ןופ ןפָאלטנַא טשינ זיולב טשינ זיא רע .ץנַאלג ןוא

 רערעמ ץלַא ,ןטעטיסרעווינוא עשידנעלסיוא יד ןיא טרידוטש טָאה רע רעמ

 -ץמַאמ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןדיא םעד ןענופעג ןוא טקעדטנַא ךיז ןיא רע טָאה

 ןיא טרידוטש ךיוא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשידיא ערעדנַא תעב ! ןושל

 ןיא ןבָאה ןטעטיסרעווינוא עשידנעלסיוא ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ץייווש רעד

 רעטריטּפָאדַא רעייז טימ טריטעקָאק קרַאטש רָאג שידיא ףיוא ןביירש רעייז

 שידיא ףיוא ןביירש ןייז ןיא יקסווָאלטישז .רד טָאה ,טײקשיטַארקַאטסירַא

 ָאטסױרַא רעשידיא רענעריובעגנייא ןייז טימ טריטעקָאק קרַאטש רָאג

 -עילַאטיא ,רעשיזיוצנַארפ ַא יו ,רעגייטש ןקיבלעז ופיוא -- טיײקשיטַארק

 ,.רעביירש רעשילגנע רעדָא רעשינ

 ןעוועג קידנעטש זיא ןביירש ס'יקסווָאלטישז .רד ןופ ןָאט רעד

 ןשידיא ןטנעגילעטניא ןכיוה רָאג ַא רַאפ ןבירשעג טלָאװ רע יוװ ,רעכלעזַא

 ,קַאמשעג ןוא סָאמ רענעגייא ןייז טיול ןבירשעג סיואכרוד טָאה רע .רענעייל

 ךיז ןבָאה סע ןוא -- ןענופעג ךיז ןבָאה סע ביוא טרַאעג טשינ םיא טָאה סע

 עסיוועג ןבָאה עכלעוו ,רענעיל רעשידיא ךס ַא -- !ןענופעג רעכיז

 טָאה רע ױזַא יו ןפוא רעד רעדָא ,ענייז ןצַאז עצנַאג ןוא ןקורדסיוא

 טָאה רע .ןענַאטשרַאפ טשינ ,םענייז קנַאדעג ןסיוועג ַא טגָאזעגסױרַא

 ;קיסַאּפ רַאפ ןטלַאהעג ןוא ןענַאטשרַאפ טָאה ןײלַא רע יוװ ןבירשעג טולָאסבַא

 ןַא ףיוא ןבירשעג טלָאװ רע יו ,ןָאט ַא ןיא שידיא ףיוא ןבירשעג טָאה רע

 רעטניה ,טרָאװ ןדעי רעטניה ןעמ טָאה םעד ץוח .ךַארּפש רעשיאייּפָאריײא

 ,טייקכעלנעזרעּפ ַא טייטש סע זַא ,ןעזעג םענייז קנַאדעג ןוא טכַארטַאב ןדעי

 ,ףירח ַא ןוא יקב ַא ,טלַאטשעג עטמערופעגסיוא ןַא

 םעד טַאהעג קידנעטש ךיא בָאה ,ןיקסוװָאלטישז .רד ןענעייל םייב

 סע טלַאה ךיא ןוא -- ןײלַא ךיז ןלעפעג וצ ,םדוק ,טכוז רע זַא ,קורדנייא

 רָאג טָאה רע ! אקווד ןוא הברדא רָאנ ,ןורסח ןייק רַאפ טשינ ןפוא םושב

 ךיז רַאפ ןבירשעג סנטסיימ טָאה רע ,רענעייל םענופ טכַארטעג קיצניװ

 םעניא ןלעפעג םענעגייא םענופ האנה יד טליפעג םיא ייב טָאה'מ .ןיײלַא

 :טנָארַאפ ןוא טרָאװ ןרַאפ ץרא-ךרד ןסיורג ַא טימ רעבָא ,םענעבירשעג

 ריא ! רענעייל םייב האנה יד ךיוא -- ןופרעד .קנַאדעג ןרַאפ טײקכעלטרָאװ

 ןדעי ןופ ןָא-טלעווק רע יוװ -- ןליפ רעמ ךָאנ ןוא -- ,ןעז טנעקעג שממ טָאה
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 ןטגיילעגסיוא ןדעי ןופ ןוא הרוש רעדעי זופ ,םענייז טרָאװ םענעבירשעגנָא

 ,םענייז קנַאדעג

 טרַאנ עיציאוטניא ןיימ ביוא ,ןעוועג טשינ ךיוא זיא יקסווָאלטישז .רד

 טָאג ןכוז עכלעוו ,רעביירש עשידיא יד ןופ ,ןשטנעמ יד ןופ ,ּפָא טשינ ךימ

 ,טָאה רע זַא ,ליפעג ַא בָאה ךיא .ןצרַאה ןיא ךיז ייב טָאטשנָא -- למיה ןיא

 ַאזַא ,שטנעמ ַאזַא זיא רימ ןוא -- ןצרַאה ןיא ךיז ייב טָאג טכוזעג ,םדוק

 ןיא טָאג טכוז סָאװ רענייא יו ,רעביל ליפ ןוא רעטנעענ ךס ַא רעביירש

 ...למיה

 ןייש יו ,רעגָאז רעמ ןעוועג זיא יקסווָאלטישז .רד ,טקרעמַאב ןיוש יו

 טָאה רעבָא רַאפרעד ,ןעּפ עשיזָאוטריװ ַא טלעפעג םיא טָאה סע .רעביירש

 וצ ןוא ןריטַאבעד םוצ ,ןדער וצ ליומ שיזָאוטריװ ןייק טלעפעג טשינ םיא

 ךיז טָאה ,ןדער טרעהעג םיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ סעדעי .עיצקעל ַא ןטלַאה

 ןייז ןיא -- ץ'צפח ַאשַאי ןייטש עניב רעד ףיוא עז ךיא זַא ,טכַאדעגסיוא רימ

 ,ןלירב יד ןשיוו ןייז ןיא ,הנווכ ,הנכה ןייז ןיא ,טייקיאור רעשיסַאלק

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עקידלרעּפ ענייז ןיא ,טײקטכַאזַאב ןוא טייקרָאלק

 ןשירָאנעט ַא ףיא רענעט-זָאנ עשיטסירעטקַארַאכ ענייז ךרוד טלרינשעג

 עטעילָאכעג-ןייפ יד עלייוו עלַא ןטעלג ןשיטַארקָאטסירַא ןייז ןיא ,רעגייטש

 ןשירָאסעּפָארּפ ,ןקיציּפש ,ןטצוּפעג םעד רַאפ ךיז ןעמעננָא ןייז ןיא ,סעצנָאװ

 ,לדרעב

 ַא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ףרַאש רימ ךיז טָאה רעדנוזַאב רָאג

 ןטעהנַאמ ןיא ,גָאטיײב קיטנוז ַא םענייא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עטַאבעד

 .ץגרעבנירג םייח ןוא זיקסווָאלטישז .רד ןשיווצ ,קרָאי-וינ ןיא ,זיוה-ערעּפָא

 ןענַאטשעג ןענייז זױה-ערעּפָא ןטעהנַאמ ןסיורג ןופ עניב רעד ףיוא

 יד טליּפשעג םלוע ןטקַאּפעג-לופ ַא רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןזָאוטריוװו ייווצ

 ןופ ןדעי ייב זיא גנושטייטסיוא יד ןוא קינכעט יד רָאנ ,עיציזָאּפמָאק עקיבלעז

 ןטלָאװ ןזָאוטריװ עדייב יוװ ,ןעוועג זיא סע .ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ןעוועג ייז

 יז טָאה רענייא רָאנ ,רָאנימ-לָאס ןיא עטַאנָאס סכַאב ,רעגייטש ַא ,טליּפשעג

 רעד ןוא ,ןײלַא לדיפ רַאפ לעניגירָא ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז יווװ טליּפשעג

 ,גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ רעטרישזנַארַא-ןגייא ןייז טימ טליּפשעג יז טָאה רעטייווצ

 ןייז טימ טליּפשעג רָאנימ-לָאס ןיא עטַאנָאס סכַאב טָאה סָאװ ,זָאוטריװ רעד

 םײח .רד -- ןעוװעג זיא ,גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ רעטרישזנַארַא-ןגייא

 ,יקסווָאלטישז
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 רוט-עיצקעל ַא ףיוא סנגעוורעטנוא זיא יקסווָאלטישז .רד זַא ,סיינ יד

 קרַאטש ןעמעלַא טָאה ,ןברָאטשעג ,גנולצולּפ ,עדַאנַאק ןטייוו ןיא ץעגרע

 גָאט םענעי ןיא בָאה ךיא יוװ ,קנעדעג ךיא .םכותב ךימ ןוא -- טרעטישרעד

 רבח ,תמא סָאד זיא, :ןיקסניּפ דוד ןביל םעד סַאג רעד ףיוא טנגעגַאב

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,טגערפעגרעביא רעסַאלב ַא רע טָאה "? ינדרי

 זנוא טימ זיא םייח זַא ,ןביולג טשינ ןפוא םושב ךיז טליוו סע, :ץרזח'רעביא

 ."רעקנעד רעשידיא רעסיורג ַא ןברָאטשעג ,דָאש ַא .רעמ ָאטשינ ןיוש

 .י .} ,1965 .צעד ,"רוטלוק עשידיא,

 סקידרעמוז ּבױהנָא

 ןענייז ,געט עקידרעמוז-ביױהנָא יד ! רעמוז בױהנָא :רעמ רָאנ .רעמוז

 קרַאטש ךיא ןיב רעמ ךָאנ .רימ רַאפ רָאי ןופ ןטייצ עטסנעש יד

 ןענייז ייז סָאװ ,םעד ץוחַא ! סנגרָאמירפ עקידרעמוז:ביוהנָא יד ןיא טבילרַאפ

 קידנעטש ךיוא רימ ייז ןענָאמרעד ,ןעמוג ןיימ רַאפ קיזומ עשיטרַאצָאמ יו

 ןסײבנָא ןסעּפָא ,ירפ ץנַאג ןייטשפיוא געלפ ךיא ןעוו ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא

 טייהניואוועג ַא ןבילבעג זיא ,ירפ ןייטשפיוא סָאד .ןיירַא רדח ןיא ןפיול ןוא

 יו ,רעטעּפש ןייטשפיוא טשינ לָאמנייק לעװ ךיא .רימ ייב גָאט ןקיטנייה ןזיב

 .ָאי -- רעירפ .רעגײזַא טכַא

 ,ןוא ,טסעפקערב ןסעּפָא ,ןדָאבּפָא ךיז ,ירפ ןייטשוצפיוא ביל בָאה ךיא

 ,ןעגניז ,ןרינָאּפמָאק ,ןביירש :ןָאט סעּפע ןעמענ ךיז ,עזיױּפ רעצרוק ַא ךָאנ

 ךיז לעװ ךיא םורָאװ .רימ ךיז טליוו סע ןוא רימ ךיז טסולג סע רָאנ סָאװ

 ןייק טשינ בָאה ךיא ןעוו ,ענעי רעדָא ךַאז יד ןָאט ןצעזקעװַא טשינ לָאמנייק

 זיאס רעבָא ,רַאפרעד זיירּפ עסיורג ַא לָאצַאב ךיא ,תמא .וצרעד טסול

 :תועד ןייק טשינ רימ טגָאז רענייק .סָאבעלַאב רענעגייא ןיימ ןיב ךיא .טרעוו

 ַא ןטלַאה וצ ןעוו ,ןרינַאּפמָאק וצ ןעוו ,ןעגניז וצ ןעוו ,ןביירש וצ ןעוו

 ...דומע ןרַאפ ןענוװַאד וצ ןעוו רעדָא ,עיצקעל

 ןופ גנונָאמרעד ַא טימ ןענַאטשעגפיוא ירפרעדניא טנייה ךיא ןיב טָא

 -- ביל בָאה ךיא ןוא .רעטניוו ביל קרַאטש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַא 0
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 טָאה ןגרָאמירפ רעקידרעמוז:בױוהנָא רעד .ענשעווָאלס ןיא ןץ'יבר ַא םעניימ

 ,םעד ץוחַא זַא ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא .וצרעד ןעוועג םרוג יאדווַא

 רַאפ קיזומ עשיטרַאצָאמ יו ןענייז סנגרָאמירפ עקידרעמוז:בױהנָא יד סָאװ

 ךיא ןעוו ,ןרָאי-רעדניק עניימ קידנעטש ךיוא רימ ייז ןענָאמרעד ,ןעמוג ןיימ

 ןײרַא רדח ןיא ןפיול ןוא ןסיײבנָא ןסעּפָא ,ירפ ץנַאג ןייטשפיוא געלפ

 ןוא לופקַאמשעג טקוק ,לַאואוו-ןעיורפ רעכייוו ַא יוו ,למיה רעיולב ַא

 ןיימ ןופ רעטצנעפ ענעפָא-בלַאה עסיורג ייווצ יד ךרוד ןיירַא קידנעינַאמ

 ןיימ ייב ץיז ךיא ואוו ,טנעָאנ טייטש סָאװ ,ָאידַאר רעניילק רעד ןופ .ָאידוטס

 ענייא ,עינָאפמיס רעטפניפ ס'נעווָאהטעב ןופ רענעט ךיז ןרעה ,שיט-ביירש

 ןטײרּפש עכלעוו ,קרעוו עטסלַאטנעמונַאמ סרָאטיזָאּפמָאק םענופ

 יד ףיוא -- ןוז רעטלַארטשעצ:שירפ רעד טימ םענייאניא ,טכיל עשילַאקיזומ

 -ביירש ןפיוא ,ךיּפעט םענירג ןכייוו ןפיוא ,רעכיב סעפַאש יד ףיוא ,טנעוו

 עסיורג ַא יו ,סיוא טעז טנעוו ריפ יד טימ ָאידוטס עצנַאג יד ןוא ,שיט

 ןיוש בָאה ךיא .רֶעגײזַא ןעצ זיא סע .ענרעטמַאל עקיטכיל ענעדנוצעגנָא

 ,טסָאּפ יד ןקוקוצכרוד ןזיווַאב ךיוא ןיוש בָאה'כ .טסעפקערב ןסעגעגּפָא גנַאל

 ןצנַאג םעד זיא קנַאדעג ןיימ רעבָא .טכַארבעגפױרַא טָאה על'הנח סָאװ

 ךיא ןכלעוו טימ ,ז'יבר ןיימ ןופ גנונָאמרעד רעד טימ ןעמונרַאפ ןגרָאמירפ

 .ירפרעדניא ןענַאטשעגפיוא טנייה ןיב

 ךָאנ ןוא -- ענשעווָאלס ןיא ךס ןייק טַאהעג טשינ ייז בָאה ךיא ! םייבר

 ,ןבָאה ביל טנעקעג טשינ ייז בָאה ךיא .טַאהעג ביל ייז ךיא בָאה רעקינייװ

 ןיא ,טייהרעניילק זעוועג ךיוא ךיא ןיב ,טציא ןיב ךיא סָאװ שטנעמ רעד לייוו

 ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ױזַא טקנוּפ טלָאמעד בָאה ךיא .ןטכיזניה ךס ַא רָאג

 לָאמַא זיא סָאװ רעד .טנייה ןגָארטרַאפ טשינ סע ןעק ךיא יוװ ,טיוק ןייק

 ןענייז םירדח עשימייה יד קיטיוק יוװ ,טסייוו ,רדח ןשימייה ַא ןיא ןעגנַאגעג

 ...ןעוועג

 ןענייז רימ ךיוא .רימ רַאפ טשינ ץורית ןייק זיא ,"טייקמערָא, ץורית רעד

 עצנַאג ַא זַא יו ,ןופרעד רעמערָא רעמ ןייז ןיוש ןעק סָאװ ! םערָא ןעוועג

 קנעדעג ךיא ןוא ? ריקלַא ןַא טימ ךיק ַא ןיא זיולב טניואוועג טָאה החּפשמ

 ַא ,רימ ןעוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפקעװַא סנטַאט ןיימ ךָאנ ,טייצ ַא ךיוא

 טָאה'מ ואוו ,רדח ןסיורג ןייא ןיא זיולב טניואוועג ןבָאה ,ףניפ ןופ עילימַאפ

 ייוצ יד ,ןוווא רעד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,ןפָאלשעג ןוא ןסעגעג

 ַא ,עקפָאס ַא ,טעב עסיורג ַא ,רעקישיילפ ַא ןוא רעקיכלימ ַא ,סענַאשטּפָאט
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 רענרעזייא ןַא ,ךעלקנעב טימ שיט ַא ,םירפס טימ רעמלַא ןַא ,עפַאש עסיורג

 ? ןכַאזבוטש ערעדנַא ךָאנ ןוא טרעפוק

 ,ןײרַא בוטש ןיא ןעמַאמ ןיימ וצ ןייגנירַא טפרַאדעג רעבָא טָאה ריא

 ַא לייוו ? סָאװרַאפ ריא טסייוו ןוא ! ןעוועג זיא'ס ןייר יו ןעזעג ריא טלָאװ

 רעד ןופ טכיצ ַא ןוא עליופ ןייק ןעוועג טשינ זיא עמַאמ ןיימ סָאװ ,םעד ץוח

 ,רעדניק יד ,רימ ןוא -- וצרעד הירב עסיורג ַא ןעוועג ךיוא יז זיא ,רוטַאנ

 ןופ ךלימ רעד טימ םענייאניא טּפַאזעגניײא ןוא ט'נשרייעג ריא ןופ סע ןבָאה

 | ,ןטסורב עריא

 ףיט רָאג ןעוועג זיא ,תועשר עכעלשטנעמ ןגעק ליפעג רעד ,רעטייוו

 ,ךעלטעטש עניילק יד ןופ םייבר עטסרעמ יד ןוא .רימ ןיא טלצרָאוועגניײא

 תוביס טַאהעג ייז ןבָאה רשפא ...םיעשר ןעוועג ,רעדייל ,עודיכ ,ןענייז

 ןופ עקינייא ;עטרעטיברַאפ ,עווילשידַאי ןעוועג ןענייז ייז ןופ ךס ַא :רַאפרעד

 טַאהעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ;ץתעשרמ ענערָאבעג -- רעבייוו טַאהעג ןבָאה ייז

 יז עכלעוו ,רעדניק ךס ַא טימ ןלַאפַאב ןעוועג ןענייז עקינייא ;תורצ ערעדנַא

 ,טציא וליפַא רעבָא . . .סָאװ עלַאמ ןוא -- ןעוועדָאהָאּפ טנעקעג טשינ ןבָאה

 טשינ ץלַא ךָאנ ךיא ןעק ,ןכַאז עלַא יד טָא רָאלק ןיוש ייטשרַאפ ךיא סָאװ

 !?עשר ַא ןייז סיואכרוד זומ שטנעמ ַא זַא ,וצרעד ןייז םיכסמ

 יו טקנוּפ ,םיעשר ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןעמ טלָאװ ,גנוניימ ןיימ ךָאנ

 עלעיצעּפס ןיא רעדָא ,תוסיפת ןיא ןצעזניירַא טפרַאדעג ,רעכערברַאפ

 טרָאד ןריבורּפ ייז ןוא ,ןטלַאטשנַא-לייה ןיא סמוירָאטַאנַאס עטנדרָאעגנייא

 ,רעכערברַאפ עגנוי טימ רעדנעל ענרעדָאמ ןיא טציא סע טוטימ יו ,ןרירוק

 .המודכו ,רעלבמעג ,רעלדניווש ,סעקטוטיטסָארּפ ,רעקילָאהָאקלַא ,םיבנג

 ע'סואימ ערעדנַא עלַא יוו טקנוּפ ,ןלייה סע ףרַאד'מ ןוא תאלוח ַא זיא תועשר

 ...טלעו רעד ףיוא ןטיײיקנַארק

 ,ןפָארטשַאב ןוא ןרינילּפיצסיד רעדניק ןעמ ףרַאד סיוועג ! ףָארטש

 זַא ,ןיד רעד ,רעבָא ,זיא יו .סע ןענידרַאפ ייז ןעוו טלָאמעד זיולב רעבָא

 ןיא טציא ךיז טניפעג רֶע) ענשעווָאלס ןיא םייבר עניימ ןופ רענייא

 ןצנַאג םעד ןסיימש טימ ןפָארטשַאב טלָאװעג טָאה (! עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 גָאטײב-רעמוז ןסייה ַא ןיא זיא סָאוװ ,לגניא ןייא ןופ דניז רעד רַאפ :רדח

 םעד ןגעוו רעירפ ךיז קידנגערפנָא טשינ -- ןדָאב ךיז ךייט ןיא ןעגנַאגעג

 ? ץיבר םייב

 ארומ רַאפ ןבָאה ךעלגניא עלַא .ןפלָאהעג טשינ ךַאז םוש ןייק טָאה סע
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 טגיילעגסיוא ךיז דלעפ ןיא רעמוז ךעלעפעש יד יוװ ןוא זיבר םעד טגלָאפעג

 לגניא ןייא זיולב -- ןזָאלעגּפָארַא ךעלעקטיַאמ יד טימ לָאּפ ןקיטיוק ןפיוא

 רענייא רעד .ץיבר םעד ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ןוא "ט'נשקע'עגנייא , ךיז טָאה

 ביוא זַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ ,טגָאזעג ן'יבר םעד בָאה ךיא ! ךיא ןעוועג ןיב --

 לעװ ,ןרעדנַא ןַא ןופ דניז רעד רַאפ רימ ןסיימש וצ ןגעוורעד ךיז טעוװ רע

 ךיוא רָאנ ,רעטצנעפ יד ןופ סעילפַאט עלַא זיולב טשינ ןצעזסיוא םיא ךיא

 -- ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא "רוחב , רעצנַאג רעד ןוא ! ליומ םענופ ןייצ עלַא

 ! רָאי ןעצ רשפא

 ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד ךיא ןיב ,קירוצ ףלעווצ רָאי ַא טימ ,בגַא

 -רעד ןענייז סָאװ ,ןציטָאנ יד ןיא .טרעצנָאק ַא ןבעגּפָא ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 ךיוא זיא ,ןעמוק ןיימ טימ גנודניברַאפ ןיא עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא ןעניש

 ,עניַארקוא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןופ םַאטש ךיא זַא ,טנָאמרעד ןעוועג

 רעטשרע רעד ,השמ-דוד ,יבר ןיימ זיא ! ענשעווָאלס --- ,עינרעבוג רענילָאװ

 זיא שרעדנַא רעצימע ךָאנ רעדייא ,טרעצנָאק םוצ ןעילפוצ ןעמוקעג

 .ןעמוקעג

 יבר רעד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא טשינ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע

 רע טשינ ןוא ,ָאטנָארָאט ןיא ךיז טניפעג ןוא ךָאנ טבעל ,השמ-דוד ,רעניימ

 ןסקַאוװעגסיוא זיא סנַארַאב םעד הכלמ ,עלעטָאמ ןופ זַא ,טסואוועג סע טָאה

 ףיוא ןליּפש ןוא ןעגניז טרעהעג טָאה רע סדרָאקער סעמעוו ,ינדרי יכדרמ ַא

 ךיא ואוו ,"גָאט , ןיא טנעיילעג טָאה רע ןעלקיטרַא סעמעוו ןוא ,ָאידַאר רעד

 יא ,עדייב ךיז רימ ןבָאה ,ךעלריטַאנ .רעטעברַאטימ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיב

 תליחת זיא ץיבר םעד םגה -- טיירפרעד קרַאטש ,ךיא יא ,רעניימ יבר רעד

 ןעוו ,ןעמָאנ ןיימ טקניידעג זיולב טָאה רע ,ךימ ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש

 ךיא רעבָא .רָאי ןצרעפ ןעוועג טלַא ךיא ןיב ,ענשעווָאלס טזָאלרַאפ בָאה ךיא

 עטכידעג עצרַאוװש-ליוק ןייז שטָאכ ,טנעקרעד ףכית םעניימ ן'יבר םעד בָאה

 וצ ףיוא טייצ ליפוצ ןייק .עיורג ַא ןעוועג ןצנַאגניא טציא ןיוש זיא דרָאב

 זיא ,טרעצנָאק ןכָאנ רֶעבָא ,טַאהעג טשינ טרעצנָאק ןרַאפ רימ ןבָאה ןסעומש

 ואוו ,רדח-ורּפָא םעניא רימ וצ ןעמוקעגניײרַא ,השמ-דוד ,רעניימ יבר רעד

 טָאה סָאװ עיצוטיטסניא רעד ןופ סרעדנוזַאב ,ןשטנעמ ךָאנ ןעוועג ןענייז סע

 ןעמעלַא רַאפ טָאה ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא ,טכַארבעגּפָארַא ךימ

 .ןרעטש ןיא ןָאטעג שוק ַא ךימ ןגיוא יד ןיא

 רעביא קרַאטש ַא יבר רעד טָאה -- ,עלעטָאמ ,טסקנעדעג וד --
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 ךיא ביוא זַא ,טעשַארטסעג ךימ טסָאה וד זַא -- ןָאטעג גָאז ַא רעטקיטלעוועג

 רימ וטסעוװ ,ךיילגוצ ךעלגניא עלַא טימ ןסיימש וצ ךיד ןגעוורעד ךיז לעוװ

 עניימ עלַא ךיוא רָאנ ,רעטצנעפ יד ןופ סעילפַאט עלַא זיולב טשינ ןצעזסיוא

 ? ןייֵצ

 ,ןוא -- טרעפטנעעגקירוצ םיא ךיא בָאה -- ,יבר ,קנעדעג ךיא ,ָאי --

 טכערעג ןעוועג ןיב ךיא רָאנ ,ריא טשינ לייוו ,טימרעד טשינ ךיז םעש ךיא

 ! טלָאמעד

 ןייז טגײלעגפיורַא ךעלרעטָאפ יבר רעד טָאה -- ,עלעטָאמ ,ךיא ןוא --

 טסיב וד סָאוװ ,ריד טימ טשינ ךיז םעש -- לסקַא ןיימ ףיוא טנַאה עטכער

 ! דימלת ןיימ ןעוועג

 ןוא ןגיוא עיורג-קיטכיל עטלַא ענייז טליפעגנָא ןבָאה דיירפ ןופ ןרערט

 ךיא סָאװ ,שינעגעגַאב עקידנריר-טסכעה ַא ןעוועג זיא סע .עניימ --- ךיוא

 ...ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק סע לעוװ

 ןענייז סע זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה םידמלמ עשימייה יד

 ןייז ןליוו ייז לייוו זיולב טשינ ,שרעדנַא ןענייז סָאװ ,ךעלגניא .ןַארַאפ

 רַאפ טנכעררַאפ טשינ ןפוא םושב ןגיוא עניימ ןיא זיא סָאד סָאוװ ,שרעדנַא

 רוטַאנ רעד ןופ ןענייז ייז לייוו ,שרעדנַא ןענייז ייז רָאנ ,אברדַא ,ןורסח ןייק

 זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןופ םידמלמ עטסיימ יד .שרעדנַא

 ךעלגניא עלַא זַא ,ךיוא יוװ ,םיצקש עסיורג עבטב ןענייז ךעלגניא עלַא

 .רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא טייצ עקידייל רעייז ןעגנערברַאפ

 רעדָא ,ךייט ןפיוא --- ךיז קידנשטילג ייז ןעגנערברַאפ רעטניוו :ונייהד

 יז ןפיול רעמוז ןוא ,ענילַאד רעד ןיא גרַאב-ּפָארַא יצ ,ערעיזָא רעד ףיוא

 רעדָא ,עטנַאלַאּפ ןיא ןליּפש רעדָא ,קרַאמ ןפיוא ןפייר ענרעצליה טימ םורַא

 ןיא ,ןפיוה עדמערפ רעביא ,רענטרעג עדמערפ רעביא םורַא ןעגנירּפש

 ןעוו ,תבש סרעדנוזַאב רָאג -- רעצעלּפ ערעדנַא ךָאנ ןוא רעדעס עדמערפ

 ,ןײרַא רדח ןיא טשינ טייג'מ

 ענעגושמ ַאזַא טריפעגנייא רעבירעד םידמלמ רענשעוװוָאלס יד ןבָאה ,ונ

 ךָאנ תבש ןיירַא רדח ןיא ןעמוק טפרַאדעג ךעלגניא יד ןבָאה רעטניוו :עדָאמ

 רעמוז ןוא ,"םילהת, ןוא "ישפנ-יכרב, ןענרעל ,ייווצ ןוא העש ַא ףיוא גָאטימ

 רענשעווָאלס יד ןבָאה ,סָאד יו ףָארטש ערעסערג ןייק ..."קרּפ , --

 ךשוח ןָאט ךיז טגעלפ סע ! ןטכַארטוצ טנעקעג טשינרָאג ,ךיז טכַאד ,םידמלמ

 רעמ יד ,ןרעטלע עקינייא .ריפנייא םענעגושמ םעד טָא בילוצ לטעטש ןיא
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 ,ריפנייא ןקיד'הנושמ ןקיזָאד םעד ןופ ןטלַאהעג טשינ ןבָאה ,עטרעלקעגפיוא

 סיואכרוד ןבָאה ןוא ןופרעד ןעוועג ןדירפוצ רָאג ןענייז רעדיוו ערעדנַא

 ,םידמלמ יד טימ ןטלַאהעג

 סנטַאט ןכָאנ טָאה עכלעוו ,ןבעל גנַאל ןוא ןייז טנוזעג לָאז ,עמַאמ ןיימ

 ןיימ וצ ,זיא ,רימ רעביא העד עצנַאג יד טַאהעג עקירעמַא ןייק ןרָאפקעװַא

 ,םידמלמ יד טימ ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג דָארג ,"לזמ, ןטסיװ

 ןיב ךיא סָאו טקַאפ רעקיצנייא רעד זיולב ךימ רעבָא טָאה טעװעטַארעג

 רעד ןיא ןעיײּפש , טזָאלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד ןופ ןעוועג טשינ

 טעוו סע זַא ,טגָאזעג רעניימ ןעמַאמ רעד שוריפב בָאה ךיא . . ."ןיירַא עשַאק

 ! גָאטײב תבש ןיײרַא רדח ןיא ןייג טשינ לעוװ ךיא -- ןפלעה טשינרָאג ריא

 זיא -- ,עמַאמ ןיימ טימ ט'הנעט'עגנייא קרַאטש ךיא בָאה -- תבש --

 ןײרַא רדח ןיא ןייג טשינ ףרַאד'מ זַא ,ךיוא טניימ ןעור ןוא ,ןעור שיטייט רעד

 ! תבש ןענרעל

 ױזַא טקנוּפ עמַאמ יד טָאה -- ,הכאלמ ןייק טשינ זיא ןענרעל רעבָא --

 ! תבש ךיוא ןענרעל ףרַאד דיא ַא -- רימ וצ ט'הנעט'עגקירוצ קרַאטש

 טריבורּפ ךיא בָאה -- !לגניא ַא ךָאנ ןיב ךיא רעבָא ,דיא ַא --

 .רעניימ עמַאמ רעד ןגייצרעביא

 טשינ ןיב ךיא :ןפלָאהעג טשינ רעניימ עמַאמ רעד טָאה'ס ,ןצרוק ןיא

 ןקרַאטש ַא ןפורעגסורַא טָאה סָאד ! גָאטײב תבש ןײרַא רדח ןיא ןעגנַאגעג

 ןעוועג דיא רעליואוו ַא דָארג ,עטָאנ ,םעניימ ז'יבר ןייא ייב לעיצעּפס ,ןרָאצ

 עמַאמ רעד וצ ט'הנעט'עג טָאה סָאװ ,(! קרָאי-וינ ןיא טציא ךיז טניפעג רע)

 רדח ןיא ןעמוק טשינ ךעלגניא ערעדנַא יד ךיוא ןליוו ,רימ בילוצ זַא ,רעניימ

 טָאה'ס רעבָא ,ןעלטימ יילרע'לכ טעדנעװעגנָא טָאה רע .גָאטײב תבש ןײרַא

 טָאה רע .סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא ,ןפלָאהעג טשינ ךַאז ןייק םיא

 ןיא ןלעוװו טשינ ךימ טעװ רענייק זַא ,רעניימ עמַאמ רעד ןשַארטס טריבורּפ

 ןכַאמ ןלָאז ענשעווָאלס ןיא םידמלמ עלַא זַא ,ןעז טעוװ רע ,ןעמענ רדח ןייק

 .ריִמ טימ ןָאטפיוא טנעקעג טשינרָאג טָאה'מ רעבָא ,תחא-די

 ןוא -- ץעטָאנ וצ ט'הנעטי'עג עניימ עמַאמ יד טָאה -- ןשקע ןַא זיא רע

 ,עקירעמַא ןיא זיא עטַאט רעד זַא רעבָא .ןכַאמ טשינרָאג םיא טימ ןעק ךיא

 עמַאמ יד ךיז טָאה -- ,ורוצ םיא טזָאל .ןָאטפיוא טשינרָאג ןײלַא עמַאמ יד ןעק

 יד ףיוא ןשטנעמ ןייק טשינ טע'גרה רע יבַא -- ץעטָאנ ייב ןטעבעג עניימ

 טשינ ךיז טשטילג :גָאטײב תבש ךעלגניא יד טימ טשינ ךיז טגָאלש ;ןסַאג
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 רעדָא ,רענטרעג עדמערפ ןייק ןיא טשינ טכירק ;זייא ןפיוא רעטניוו

 .ןדירפוצ ךיא ןיב -- ןפיוה עדמערפ רעביא טשינ טגנירּפש :רעדעס עדמערפ

 רע טעװ ,יַא .טייל ַא ןרעוו טלָאמעד רע טעװ ,ןעמוקמײהַא טעוו םייח ןעוו

 !ןענעכערּפָא םיא טימ ךיז

 טנייה ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,םעניימ ן'יבר םוצ ךיא םוק ָאד ןוא

 ייווצ יוו רעמ טשינ ! םירפא-השמ -- טנָאמרעד ירפרעדניא ןייטשפיוא םייב

 עלַא טקעדעג ןבָאה םינמז ייווצ יד רעבָא ,םיא ייב טנרעלעג ךיא בָאה םינמז

 טנרעלעג בָאה ךיא ואוו ,עקידכָאנרעד יד ייס ןוא עקידרעירפ יד ייס ,םירדח

 טפרַאדעג טשינ לָאמנײק טָאה'מ .ענשעווָאלס ןזָאלרַאפ ןיימ זיב

 ןע'מירפא-השמ ז'יבר םוצ רעבָא ,ןײרַא רדח ןיא ןייג וצ ךימ ןביירטרעטנוא

 ! הנותח ַא ףיוא יו ,ןפָאלעג רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ ךיא ןיב

 זיא סָאװ ,ענשעווָאלס ןיא דמלמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא םירפא-השמ

 ! תבש ןעוועג טלָאװ סע יו ,טצוּפעגסיױא ןעגנַאגעג ןענרעל םייב רדח ןיא

 ,ןרעטש ןסייוו ןכיוה ַא טימ ,רענטלַאטש ַא ,רעגנוי ַא ןעוועג רע זיא וצרעד

 ישטשעדעיװַאז רעד יו ,ןעזעגסיוא טָאה ןוא סעצנָאװ עצרַאװש עקיד טימ

 סָאװ ,ענשעווָאלס ןיא דמלמ רעטשרע רעד ןעווע ג ךיוא זיא רע .עלָאקש ןופ

 ןצרַאוװש ַא ןוא קַאשזדיּפ ַא ןגָארטעג טָאה ןוא דרָאב ַא ןָא ןעגנַאגעג זיא

 םירפא-השמ ןענַאװ ןופ טשינ סייוו ךיא ! ךיוא סּפינש ַא ,ָאי ,ןוא ,שוילעּפַאק

 םעד ךורב ןעוועג זיא רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא ,ענשעווָאלס ןייק ןעמוקעג זיא

 סָאװ ,לחר ןסייהעג טָאה ןיציבר יד זַא ןוא ,םעדייא רעיינ סרעמערק-טינש

 טנעקעג טָאה ווַאטסירּפ רעד זַא ,רדח םעד ןייר קרַאטש ןטלַאהעג טָאה

 ַא זיא סע .שממ עלעקניוו רעדעי ןיא טקעמשעג טָאה סע ! ןיהַא ןעמוקניײרַא

 גָאט ןדעי .ןענרעל ןײרַא רדח ןיא ןעמוקוצנײרַא ירפרעדניא ןעוועג היחמ

 יד זיא וצרעד ! בוט-םוי רעדָא תבש ףיוא יו ,טמיורעגפיוא שירפ ןעוועג זיא

 וצ ץעגרע טיירגעג ךיז טלָאװ יז יו ,טצוּפעגסיױא ןעגנַאגעג קידנעטש ןיציבר

 יד ףיוא טרעזייבעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה יז .הנותח ַא וצ רעדָא ,טסַאג

 טשימעג טשינ לָאמנייק ךיוא ךיז טָאה ןוא סניציבר ערעדנַא יד יו ,ךעלגניא

 ...םיקסע סנ'ייבר םעד ןיא

 ןקיאייברעד ןופ רעדָא ךיק ןופ ןעמוקנײרַא יז טגעלפ ,טייצ וצ טייצ ןופ

 רעדָא ,סעּפע ן'יבר םייב ןגערפ ,ריט רעד ףיוא גנַאהרָאפ ַא טימ ,ריקלַא

 זיא גנַאג ריא .ןײגקעװַא קירוצ דלַאב ןוא ייט זָאלג ַא ן'יבר םעד ןגָארטנײרַא

 יד .ךיש-קעטש עכייוו ןגָארטעג קידנעטש טלָאװ יז יו ,רעכייוו ַאזַא ןעוועג
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 טָאה יז .ןעזסיוא ןדלימ ריא וצ טסַאּפעג קרַאטש ריז ןבָאה ,בגַא ,טירט עכייוו

 ,רָאה עװָאנַאטשַאק ,ןגיוא ענעניטשרוב ,םינּפ ןקיטכיל םענייש ַא טַאהעג

 ,ןטניה ןופ קילבוק ןטכידעג ַא טימ ,טמעקרַאפ טַאלג ןייג טגעלפ יז סָאװ

 רעסייוו רעד ףיוא ריא ייב עלעשיק קידכעלייק ַא יו ןגעלעג זיא רעכלעוו

 זיא'ס ,טַאהעג טשינ ןיציבר רעד טימ יבר רעד טָאה רעדניק ןייק .עצינליטָאּפ

 ןיא ןיוש ךיז ןעמ טָאה בגַא .הנותח רעד ךָאנ גנַאל טשינ ןעוועג ייז ייב

 םעד ךורב ,ןע'לחר טשינ ךָאנ טעז'מ סָאװ ,טעקשושעג ליטש ענשעווָאלס

 . ..ןגָארט ,עקניזומ סרעמערק-טינש

 יו ןבָאה םידמלמ רענשעווָאלס יד ןוא חסּפ דעומה-לוח ןעוועג זיא'ס

 ףיוא ךעלגניא ןעמעננעמַאזוצ רעזייה יד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז רעלטעב

 חסּפ רַאפ ךָאנ טָאה עמַאמ ןיימ .ןמז ןרַאפ םירדח ערעייז ןלעטשפיונוצ

 ףיוא ,םעדייא רעיינ סרעמערק-טינש םעד ךורב ,םירפא-השמ זַא ,טרעהעג

 טביילק ,סעכלעזַא ןוא סנױזַא זיא רע זַא ,ןגָאז ענשעווָאלס ןיא עלַא ןעמעוו

 ,לטעטש ןיא ךעלגניא ןצכַא עטסעב יד ןופ רדח ַא רעמוז ןפיוא ןכַאמ וצ ךיז

 זיב ,ןעמעננָא טשינ םענייק טעוו םירפא-השמ זַא ,טרעהעג ךיוא טָאה יז

 -ץילב ךיז טָאה סעיינ עקיזָאד יד .רעירפ ןרעהרַאפ טשינ םיא טעװ רע ןענַאװ

 רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא םורָאװ .ענשעווָאלס רעביא טײרּפשרַאפ לענש

 ןייק ןרָאלרַאפ טשינ עניימ עמַאמ יד טָאה ,חסּפ דעומה:-לוח גָאט רעטשרע

 -השמ וצ רימ טימ ןעגנַאגעגקעװַא לענש זיא ןוא טּפַאכעג טָאה יז ,טייצ

 רע ואוו ,ענילָאד רעד טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ גרַאב ןפיוא ןע'מירפא

 ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןדנ ַא -- לביטש רערעדנוזַאב ַא ןיא טניואוועג טָאה

 ייברעד ךיוא ןײלַא טָאה רעכלעוו ,רעמערק-טינש םעד ךורב רעווש ןייז ןופ

 .הריד רעסיורג ַא ןיא טניואוועג

 ַא רעדָא ,רעזייב ַא טפָא טפערט סע יווװ טשינ -- ,רעטקָאד רעטוג ַא יו

 ואוו ןוא סָאװ ,הלוח םעד סיוא טשרעוצ טגערפ סָאװ -- רעטקָאד רעגנערטש

 ױזַא ,ןײלַא ןרינעמַאזקע םיא רע טמענ טשרע ךָאנרעד ןוא ייוו םיא טוט סע

 ןוא טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ ,טגערפעגסיוא דימ טשרעוצ םירפא-השמ טָאה

 רעד סָאװ טייצ עצנַאג יד .ןרעהרַאפ ןעמונעג ךימ רע טָאה ךָאנרעד טשרע

 ךיז טָאה ןוא טייז ַא ןָא ןסעזעג עניימ עמַאמ יד זיא ,ןעגנַאגעגנָא זיא רעהרַאפ

 ,הרשע-הנומש עכיוה יד טגָאז ןזח רעד ןעוו ,לוש ןיא יו ,טרעהעגוצ םורפ

 ַא יו טציוושעג בָאה ךיא .רָאג זיב רערעווש ַא ןעוועג זיא רעהרַאפ רעד

 ,ךיז ןערַאטס תמחמ רָאנ ,ארומ תמחמ טשינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,רעביב
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 רעד ןעוו ! רדח ןיא ן'יבר םעיינ םוצ ןייג וצ טַאהעג קשח קרַאטש בָאה ךיא

 רעד ןיא ּפינק ַא טימ ,טָאה םירפא-השמ ןוא רעבירַא ןעוועג זיא רעהרַאפ

 יד זיא ,ןָא ךימ טמענ רע זַא ,רעניימ עמַאמ רעד וצ ןָאטעג גָאז ַא ,רימ קַאב

 ףיוא ןעז טנעקעג טָאה'מ ןוא לקנעב ריא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא עניימ עמַאמ

 טָאה יז סָאוװ יונעג טשינ סייוו ךיא ! למיה ןטעביז ןיא שממ זיא יז זַא ,ריא

 זַא ,ןעזעגנייא טָאה יז זַא ,ןעוועג רעכיז ךיא ןיב סנייא רעבָא ,טכַארטעג

  ןַא ,רעהַא ןשקע ןַא ...ןעוועג טשינ ךיא ןיב ןפרַאװסױרַא םוצ ןצנַאגניא

 ןטלַאהעגסיוא ךיא בָאה ,"ץיּפש , םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא רעבָא ,ןיהַא ןשקע

 ענשעווָאלס ןיא עלַא ןעמעוו ףיוא ,םירפא-השמ :ןמיס ַא -- "ןעמַאזקע , םעד

 ןיא ןעמונעגנָא ןרעהרַאפ ןכָאנ ךימ טָאה ,סכלעזַא ןוא סנױזַא זיא רע זַא ,ןגָאז

 ! רדח ןייז

 ייב ןענרעל םינמז ייווצ ענעי סָאװ ,ןצַאשּפָא רעמ ךָאנ סע ךיא ןעק טציא

 רימ רַאפ ןָאטעגפיוא ןבָאה ייז לפיוו ,רימ רַאפ טניימעג ןבָאה ןע'מירפא-השמ

 ַא זיא סָאװ ,רענייא ,רערעל ןקיטכיר ַא ןופ טײדַאב ןלופ םעד ןוא --

 סָאװ ,ןייזילכ עקיטכיר יד טימ וצ טייג סָאװ ,רעיצרעד רענערַאבעג

 ,סַאלק ַא ןטלַאהוצנָא יו טסייוו סָאװ ,םידימלת ענייז ןייטשרַאפ טריבורּפ

 עשיגָאלָאכיסּפ עקיטיונ יד טָאה סָאװ ,רעדניק טימ ןייגוצנָא ױזַא יוו טסייוו

 ןעמעוו ייב ןוא ,הכאלמ ןייז ביל טָאה סָאװ ,ןעלטימ עשירעיצרעד ןוא

 ַא זולב טשינ סנטסקינייו רעדָא ,הנויח ןופ רעכעה טייטש קיגָאגַאדעּפ

 ,ןײלַא הנויח ןופ עגַארפ

 רעטכעלש ַא יו ,רעדניק רַאפ ךַאז ערעגרע ןייק ןייז טשינ רָאג ןעק סע

 טשינ זיא ןוא וצרעד יואר טשינ זיא רעכלעוו ,רענייא ,ןיימ'כ ,רערעל

 םעד ךיא טלָאװ ,העד ַא טַאהעג טלָאוװ ךיא ןעוו .רַאפרעד ןרָאװעג ןרָאבעג

 ןרעוו ןליוו עכלעוו ,ןשטנעמ רַאפ טכַארטעגוצ ןעמַאזקע ןטסרעוװוש עמַאס

 זיב ,ןעמַאזקע ןרעווש ַא ןייגכרוד ןפרַאד ,םירוטקָאד יו ױזַא טקנוּפ ! רערעל

 טיול ,ןעמ טלָאװ ,ךָאנרעד טשרע ןוא -- ןריציטקַארּפ וצ ייז טזָאל'מ ןענַאװ

 יירד עדעי זַא ,ןריפנייא ןוא ייז ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה טפרַאדעג ,גנוניימ ןיימ

 ןוא ןשטנעמ ןלייה לייוו ,ןעמַאזקע םעיינ ַא וצ ןלעטש ךיז ייז ןלָאז ,רָאי

 ןעמ טלָאװ ױזַא -- טשינ טייקיניילק ןייק רָאג ןענייז סנבעל עכעלשטנעמ

 ןוא רעמיצ-סַאלק רעד לייוו ,גנערטש רָאג ןייז טפרַאדעג ךיוא רערעל טימ

 םעד ואוו ,עירָאטַארָאבַאל ע'תמא יד זיא -- ! ךיוא םייה יד -- םייה יד טשינ

 יד ןופ ! טמערופעגסיוא ןוא טרילעדָאמ טרעוו רעטקַארַאכ ןוא טסייג סדניק
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 רָאג רערעל יד ןפרַאד ,ןטלַאטשנַא-רעל עטסכעה יד זיב ןלוש רַאטנעמעלע

 רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה רעייז ןיא זַא ,ױזַא ,ןרעוו טרינימַאזקע גנערטש

 רעד רָאג ןייז טשינ לָאז ,םעד רַאפ טיײקנרָאבעג ןוא טײקטסַאּפעגוצ

 עטוג ןיא ךיז טקיטיונ טייהשטנעמ יד יו טקנוּפ םורָאװ !קפס רעטסדנימ

 טנוזעג ןוא ןלייה וצ ףיוא -- םירױטקָאד עכעלרע ,ענערָאבעג עטסַאּפעגוצ

 ,עטסַאּפעגוצ עטוג ןיא טייהשטנעמ יד ךיוא ךיז טקיטיונ ױזַא ,ףוג םעד ןכַאמ

 םעד ןקרַאטש ןוא ןעיצרעד וצ ףיוא -- רערעל ענעבעגעגרעביא ,ענערָאבעג

 ...טסיײיג

 זיא רדח רעד .ןע'מירפא:השמ ן'יבר ןיימ וצ םוא ךיז רעק ךיא

 טרעהעג בָאה ךיא .התיכ ַא ןיא ךעלגניא סקעז וצ ,תותיכ יירד ןופ ןענַאטשַאב

 ,םידימלת יד ,רימ ןבָאה ,ןמז .גנַאפנָא םייב ךיילג ןיוש .ףלַא התיכ רעד וצ

 טימ ,ןיבר םעיײנ-לגָאּפש ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,ןעזעגנייא

 םירפא-השמ יבר רעד טָאה ךַאז עטשרע יד !ןדָאטעמ עיינ סיואכרוד

 ,גָאטײב תבש ןיירַא רדח ןיא ןייג וצ ריפנייא ןקיד'הנושמ םעד טפַאשעגּפָא

 סָאװ ,ןרעה טלָאוװעג טשרעוצ רע טָאה ,ןָאטעג סע טָאה רע רעדייא רעבָא

 טָאה רע יו םעדכָאנ ? םעד ןגעוו ןגָאז וצ טָאה ךעלגניא-רדח יד ןופ רעדעי

 רעד זיא ,סרעפטנע סנעמעלַא טרעהעגסיוא טָאה ןוא טגערפעגסיוא ןעמעלַא

 רדח ןיא ןייג וצ ףיוא גָאט ןייק טשינ זיא תבש זַא ,ןעוועג רענייז ריפסיוא

 .קעוַא סנייא זיא סָאד .ןײרַא

 רדח ןיא ןייג וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ רָאנ יוװ ,ךָאוװ עטשרע יד ,סנטייווצ

 ,"יבר , ןייק ןפור טשינ םיא לָאז'מ זַא ,ךעלגניא יד ןטעבעג רע טָאה ,ןיײרַא

 ענשעווָאלס ןיא סָאװ ,סעיינ ַאזַא ןעוועג זיא סָאד ! רערעל רעדָא ,הרומ :רָאנ

 ייווצ עקיזָאד יד !רערעל !הרומ !רעירפ טרעהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה

 עניימ ןיא ןייש ױזַא ןוא שירפ ױזַא ,יינ ױזַא ןעגנולקעג ןבָאה רעטרעוו

 רעטפניפ ס'נעווָאהטעב רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןופ ןעגנַאלק יד יוװ ,ןרעיוא

 ! עינָאפמיס

 טרינָאּפמיא ךעלגניא-רדח זנוא םירפא-השמ יבר רעד טָאה ץלַא ןופ רעמ

 יִצ ,טשטייטרַאפ סע ןוא ןבעגעגרעביא ךַאז ַא טָאה רע ױזַא יוו ,ןפוא םעד טימ

 ,ארמג טַאלב ַא ,ך"נת לטיּפַאק ַא ,י"שר טימ שמוח השרּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ַא ןענעייל ,ןויער ַא ,האצרה ןַא ןביירש וצ ױזַא יו ,זנוא ןענרעל םייב רעדָא

 םייב ,קינייוװנסיוא ףיוא עמעָאּפ עסיורג ַא רעדָא ,דיל ַא ןענרעלסיוא ,השעמ

 זיא ץלַא -- המודכו קודקיד ןשיאערבעה ןרעווש םעד זנוא טימ ןלענקנייא
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 ןוא ךעלדליב ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ױזַא ןעמוקעגסורַא םיא ייב

 ,ןענרעל טלָאווע ג םיא ייב ךיז טָאה סע .טנַאה רעד ףיוא שממ ,שירעלייצרעד

 רעד יו ,עינערַאו עשירפ עטוג יוו ,םיא ןופ ןשַאנ ןוא םיא ןרעהסיוא ןציז

 ...סטכַאמעגנייא רעקיד'היחמ סעמַאמ

 יד טימ טלטייטעג ןוא ןסעזעג טשינ םירפא-השמ זיא לכ-תישאר

 רע רָאנ ,ענשעווָאלס ןיא םידמלמ עטסיימ יד יוװ ,שיט םייב ןָאנבױא ךעלגניא

 טימ ןענרעל ןוא רדח ןרעביא ןוז עקידנלַארטש ַא יו ןריצַאּפשמורַא טגעלפ

 ַא ױזַא יו :ןץישודיח ןייא ןיא ןטלַאה ךיז ןגעלפ רימ .קיניײוװסיױא ןופ ץלַא זנוא

 רֶע טָאה טּפיוהרעביא ? ּפָאק ןפיוא ןעקנעדעג גנידצלַא סע ןעק שטנעמ

 ןייז ףיוא טורעג שממ טָאה הניכש יד ! ך"נת ןצנַאג םעד ּפָאק ןפיוא טַאהעג

 רע'תמא ןעוועג זיא סע !ך"נת ןענרעל זנוא טימ טגעלפ רע ןעוו ,םינּפ

 ךיוא ריִמ ןבָאה עקיבלעז סָאד ! רעטרעוו ןייק טשינ ,ליומ ןייז ןיא גנַאזעג

 רעטשרע רעד טימ :שיאערבעה טנרעלעג זנוא טימ טָאה רע ןעוו ,טליפעג

 םעד -- התיכ רעטייווצ רעד טימ ;ישילש קלח ,ירבעה:-רוביד םעד -- התיכ

 ןעוועג ןענייז סָאד .םירוכיב םעד -- התיכ רעטירד רעד טימ ןוא ,ןונגסה

 ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ ,רעדיל עטסעב יד ןופ ןעגנולמַאז טימ ,רעכיב יירד

 !רעביירש עטסטמירַאב עמַאס יד ןופ -- ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא

 .ןע'מעט טנזיוט טַאהעג ןע'מירפא-השמ ייב טָאה טרָאװ עשיאערבעה סָאד

 ױזַא ,ןגא יד רַאפ שממ רעבייררש ןוא רעטכיד ןדעי ןעזעג ןבָאה רימ

 רבחמ ןדעי ןופ ןעגנופַאש יד ןלעטשרָאפ זנוא רַאפ רע טגעלפ קידעבעל

 ןוא רָאלק ,ןברַאפ טנזױט טימ ןרעדליש טגעלפ רע סָאװ ,רעדנוזַאב

 ...לויט ַא יוװ ,קיטכיזכרוד

 :טּפיוה ייווצ יד ןעוועג ןענייז ,ךַארּפש עשיאערבעה יד ןוא ך"נת

 עצנַאג .ןבעגעגּפָא סנטסיימ זנוא טימ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,םידומיל

 זַא ,ױזַא ,ןעגנוזעגניײרַא זנוא ןיא רע טָאה סומע ןוא היעשי ןופ ךעלטיּפַאק

 טקנוּפ .קינייווסיוא ףיוא םיא רַאפ ןגָאזרעביא ךָאנרעד ןענעק ייז ןגעלפ רימ

 וצ ױזַא יו :ןענרעל וצ ףיוא ןבעגעגקעװַא זנוא טימ רע טָאה טייצ ליפ ױזַא

 -ייצרעד ַא רעדָא עמעָאּפ ַא ,דיל ַא ןענעיילרעביא ןכָאנ האצרה ןַא ןביירש

 ץלַא ! טּפַאכרַאפ קרַאטש רָאג ךימ טָאה עטצעל סָאד .ןויער ַא ךיוא ןוא ,גנול

 ןעמונעג ,לָאמַאטימ ,גנולצולּפ ךיא בָאה ,טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 ןוא ןייטש וצ יוו רעקינייוו טשינ ,םעד וצ ןגיוצעג ךימ טָאה סע .ןבײרשַאב

 םנופ רָאכ םוצ תואגח ןוא קיטנוז ןדעי ןסיורדניא ןרעהנייא ךיז
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 ,קרַאמ ןטימ ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעגניז רעטסיולק םענווַאלסָאװַארּפ

 זיא רעכלעוו ,לָאיטסָאק ןשילױוּפ םייב ןסיורד ןיא לָאמַא ןייטש וצ רעדָא

 ןרעהוצ ךיז ןוא ,רעטסיולק םענופ טקורעגקעװַא רעטייוו לסיב ַא ןענַאטשעג

 ! לגרָא םענופ ןליּפש םוצ

 ,רעירפ ךָאנ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןמז ןטשרע םענופ טפלעה ןטימ ןיא

 ,טקידלושטנַא -- יבר רעד טָאה ,תועובש ךָאנ דלַאב ןעוועג זיא סָאד לייוו

 ךעלגניא עלַא ייב ןעמונעגנעמַאזוצ ,םירפא-השמ ,רערעל רעדָא ,הרומ רעד

 טָאה ןוא ,לפיוו טַארוקַא טשינ טציא ןיוש קנעדעג ךיא ,טלעג רדח םענופ

 לַאנרושז-רעדניק ןשיאערבעה םעד ןבירשעגסיוא התיכ רערענעלק רעד רַאפ

 ייווצ ערעטלע יד רַאפ ןוא ,וועיק ןיא סױרַא ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,"םיחרּפה,

 טלָאמעד ענשעווָאלס ןיא זיא סָאד .עשרַאװ ןופ "הריפצה , יד -- תותיכ

 טלָאוװ רימָאטישז ןופ רָאטַאנרעבוג רעד יו ,רעגייטש ַא ,סעיינ ַאזַא ןעוועג

 ! ןרָאפוצ ןעמוקעג

 ןעגנַאפעג שממ ךימ ןבָאה "םיחרּפה , ןופ ךעל'השעמ יד ןוא רעדיל יד

 ןרָאװעג טליפעגנָא זיא חומ ןיימ ! רע'רוכיש ַא ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא ןוא

 טשינרָאג רעירפ בָאה ךיא סָאװ ,תומולח ענדָאמ עכלעזַא סעּפע טימ

 ןריצַאּפש ןיירַא דלעפ ןיא רעמ ךָאנ ןעיצ ןעמונעג ךימ טָאה סע .טכַארטעג

 ןופ ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיוו ןלעוו וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,ךעלנייוועג יו

 עכלעוו ,רעמייב ענסָאס עכיוה יד טימ דלַאװ ןצרַאוװש ןטכידעג טייז רענעי

 ןטייז יירד עצנַאג ןופ ,טנַאװ רעקיד ַא טימ יו ,ענשעווָאלס טלעטשרַאפ ןבָאה

 ענשעווָאלס טָאה גנַאגסױרַא ןקידלַאװ ןייק טשינ ,ןקיטכיל ןייא זיולב .םורַא

 יד וצ טריפעג טָאה סָאו ,געוו רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא -- טַאהעג

 געלפ ךיא ואוו ,תואובת ײלרעלַא טימ רעדלעפ עטלעהעצ ,עטײרּפשעגסיױא

 טעּפש זיב ,ןײלַא רענייא ןריצַאּפשמורַא ,גָאטײב תבש ,רעמוז ןבָאה ביל

 ...ןייגרַאפ ןעמענ טגעלפ ןוז יד ןעוו ,טכַאנרַאפ

 ייווצ יד רעבָא- ,ןע'מירפא-השמ ייב טנרעלעג ךיא בָאה םינמז ייווצ ,ָאי

 ! ענשעווָאלס ןיא טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ ,עטסעב יד ןעוועג ןענייז םינמז

 גנולצולּפ זיא ,רעמ ןע'מירפא-השמ ייב טנרעלעג ןעוועג יאדווַא טלָאװ ךיא

 ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעגנָא רעבָא

 רָאי לטרעפ יירד ןיא םורָאװ . . .קיביײא ףיוא ןעמונעגוצ -- ן'יבר ןביל ןיימ

 ,ןײרַא המחלמ רעד ןיא ןבעגעגּפָא ןע'מירפא-השמ טָאה'מ יוװ םעדכָאנ ,םורַא

 רעד וצ העידי עקירעיורט יד ןעמוקעגנָא גָאט ןרעטצניפ םענייש ןייא ןיא זיא
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 ,טנָארפ ןשיכיירטסע ןפיוא ץעגרע ןרָאװעג טע'גרה'עג זיא רע זַא ,ןיציבר

 ךיא .ואוו יונעג טשינ טציא ןיוש קנעדעג ךיא -- טנָארפ ןשישטייד רעדָא

 רעקיזָאד רעד ןופ ןעוועג ןיב ךיא טרעטישרעד קרַאטש יוװ ,ָאי רעבָא קנעדעג

 רעביא טַאהעג םירוסי עסיורג טָאה עניימ עמַאמ יד ! העידי רעקירעיורט

 קרַאטש ױזַא -- ןגָארטרעבירַא טשינ סע לעוװ ךיא זַא ,טניימעג טָאה יז :םעד

 ַא ןעגנַאגעגמורַא געט ענעצנַאג ןיב ךיא .ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ןצרַאה םוצ

 ןפיוא טקוקעג רענערַאלרַאפ ַא טייצ עגנַאל ַא בָאה ןוא רענעגָאלשרעד

 ןייק רימ טָאה סָאװ ,רעמייב ענסָאס עכיוה יד טימ דלַאװ ןצרַאוװש ןטכידעג

 ...ןבעגעג טשינ רעפטנע

 .י .1 ,1952 ,25 .צעד ,"טַאלבנכַאוװ רעקרַָאי-וינ,

 ערעירַאק ריא ןוא קָאלג ַאמלַא

 זיא גנַאזעג ַא .סנּפָארט ענעדלָאג ןסָאילימ-ילימ טימ טציילפעג טָאה

 םעד תוקיתמ ַא טימ טליפעגנָא טָאה ןוא דרע רעד ןופ ןעגנַאגעגפיוא

 ץרַאה ןיימ טָאה ןליפעג ןופ עינָאפמיס ַא טימ ןדָאלעגרעביא ,ללח ןצנַאג

 ,ליטס ןיא ןעגניז ןעמונעג

 ךיז ןוא םיוב םענירג ַא רעטנוא ןטָאש ןליק ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 טָאה ּפָאק ןיימ רעביא .לכייט קיאייברעד ַא ןופ ןשיור ןסיז םוצ טרעהעגוצ

 ןופ םי ַא ןיא טעינימעג ךיז טָאה סָאוװ ,טייקיולב עשלמיה ַא ןסָאגעג ךיז

 ןטנעמיד ייווצ יו ןענייז עכלעוו ,ןגיוא רָאּפ ַא ןיא טנָאמרעד טָאה ןוא סנירג

 ךיוא זיא לכייט םענופ ןשיור עסיז סָאד .ןצרַאה ןיימ ןיא טסַאפעגנייא

 ןבָאה עכלעוו ,רעמייב יד ןופ ןציּפש יד ןופ ןרעיוא עניד יד וצ ןעגנַאגרעד

 ןוא ןושל-םוטש ףיוא ןעקנואוועגרעביא ןטייווצ ןטימ רענייא שי'בנג ךיז |

 ,ןגייווצ עקידנגיוו ךיז םיוק יד וצ טקוקעגרעטנורַא ט'מולח'רַאפ ןבָאה

 / ,..טלמערדעג בלַאה ןבָאה עכלעוו
 גָאטימכָאנ רעטשטנעבעג-טָאג רעד זיא ,ױזַא טכַארטרַאפ קידנציז ןוא

 ,סנטָאש עכייוו טימ טכַאנרַאפ רעליטש ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס ןוא קעווַא

 ךיז ןבָאה ןלַארטש-ןוז עטצעל יד .רעיורט ןסיז ַא טגָאיעגנָא ןבָאה עכלעוו

 ןוז יד .גרעב יד ןיא גָאטימכָאנ רעטשטנעבעג-טָאג ַא ןעוועג זיא ס })
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 ןַא יו טײרּפשעגסיױא ןגעלעג זיא סָאװ ,חטש םענירג םעד רעביא טשטילגעג

 ,טײקנײלַא ןייז ןיא ,זיא רעכלעוו ,לעטָאה רעד ןוא ,ךיּפעט רעשילַאטנעירָא

 ,גרעב יד ןיא ןלעטָאה ערעדנַא עלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא ,קעװַא טייוו

 ןיא ,ןלויט עקיברַאפ יד ךרוד טָאה ,גרַאב ןכיוה ַא ןופ ץיּפש ןפיוא ןענַאטשעג

 ַא טנַאמרעד ןטייוו ןופ ,טליהעגנייא ןעוװעג יוװ זיא ןינב רעד עכלעוו

 ,סָאלש ןטי'פושכירַאפ

 רעטיירדעג ַא ,לעטָאה םוצ ףױרַא טריפעג טָאה סָאװ ,געוו םעד ףיוא

 ןריצַאּפש טזָאלעגּפָארַא ךיז טסעג ןבָאה ,רעטרעטסַאלפעגסיוא קיטַאלג רעבָא

 ,"טסילַאבמיצ םירפא, :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רעצימע .טײצלָאמ ןקיטכַאנ ןרַאפ

 ןפיוא טריפעגפיורַא ךימ טָאה סע רעבָא ,ןעמוקעג זיא סע יו טשינ סייוו ךיא

 ןירעגניז רעשידיא רעטמירַאב-טלעוו רעכעלסעגרַאפמוא רעד ןופ קנַאדעג

 ,םלוע רענַאקירעמַא םייב טבילַאב ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,קָאלג ַאמלַא

 םישדח טכַא ןַא טימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,עירעס ןיימ זַא ,ליפ ךיא

 רעד ןופ רעגניז עשידיא עטמירַאב ,, :ןעמָאנ םעד רעטנוא "גָאט , ןיא קירוצ

 ךיא ןעוו ,טקידנערַאפ ןעוועג טשינ טלָאװ ,"עניב-טרעצנָאק ןוא ארעּפָא

 ,קָאלג ַאמלַא ןעמָאנ םעד טזָאלעגסיוא טלָאװ

 ךיז טבעל יז רָאנ ,ןעמָאנעפ רעשילַאקיזומ ַא קָאלג ַאמלַא זיא זיולב טשינ

 וצ ןטלעז זיא סָאװ ,ערעפסָאמטַא רעשילַאקיזומ רעכיוה ַא ןיא סיוא רדסכ

 ןעטמירַאב-טלעוו ַאזַא ןַאמ ַא רַאפ ןבָאה וצ יו רעמ ןייז ןעק סָאװ .ןעניפעג

 ַא יז טָאה ,קיצניװ ךָאנ ןײלַא סָאד זיא ! טסילַאבמיצ םירפא יוװ זָאוטריוװ-לדיפ

 ,רעקיזומ עטמירַאב ןגעוו סעיפַארגָאיב ןופ ןירעביירש עטמירַאב ַא ,רעטכָאט

 ,טרָאּפנעװעד ַאשרַאמ ןעמָאנ םעד רעטנוא טביירש יז

 עטנכייצעגסיוא ןַא םרָאפכוב ןיא טכילטנפערַאפ סנטצעל טָאה יז

 סעדַאמַא גנַאגפלָאװ -- קיזומ רעד ןיא רעטסיימ-טלעוו םעד ןופ עיפַארגָאיב

 ,טרָאּפנעװעד רעלעטשטפירש רעטסואווַאב רעד זיא ןַאמ ריא .טרַאצָאמ

 ןגעוו עמעָאּפ ַא רענייז טימ ט'מש'עג רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא טָאה רעכלעוו

 .עקירעמַא

 זיא יז .עינעמור ,טסערַאקוב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קָאלג ַאמלַא

 עניילק ַא ךָאנ ןעוועג זיא יז ןעוו ןרעטלע עריא טימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 שילַאקיזומ ןעוועג ןענעז ןרעטלע עריא יצ טנַאקַאב טשינ זיא סע .עלעדיימ

 ןסקַאוװסיױא טעוװ יז זַא ,טכַארטעג טשינ ךיוא טָאה ןיײלַא יז .טשינ רעדָא
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 וצ ןעניז ןיא טָאטשנָא .ןירעגניז-טרעצנָאק ןוא ארעּפָא עטמירַאב ַא לָאמַא

 לָאז יז ידכ ,לוקס רעכיג ןקידנערַאפ וצ יוװ טכַארטעג יז טָאה ,קיזומ ןבָאה

 .ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא ןייג ןענעק

 קעװַא יז זיא עיפַארגָאנעטס טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז יוו םעדכָאנ

 טימ טפערט סָאװ ,ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא .סיפָא סרעיָאל ַא ןיא ןטעברַא

 ךיוא ןוא ,טַאהעג הנותח יז טָאה רעטעּפש .ךעלדיימ רענַאקירעמַא ןענָאילימ

 ןָאסרעיײפ ןעמָאנ ןשלדיימ ריא .שינעעשעג עכעלנייוועג ץנַאג ַא זיא סָאד

 ,טריסַאּפ טימרעד ןוא .קָאלג ןעמָאנ סנַאמ ריא ףיוא ןטיבעגסיוא יז טָאה

 .ָאטשינ ןעטנַאלַאט ענעריולרַאפ ןייק ןענעז סיוא טעז סע יו רעבָא

 טגייל , סָאװ ,ךיז טשימ סָאװ רעצימע ןיוש ךיז טניפעג למיה ןיא ואוו ץעגרע

 טזָאלעגוצ לָאז ,טנַאלַאט ַאזַא ןוא ַאזַא טימ ,רעד ןוא רעד זַא ,"ןטלעוװ ןייא

 ,"דומע , םוצ ןרעוו

 רעצרוק ַא ףיוא רעמוז ןרָאפוצ טמוק קָאלג ַאמלַא זַא ,ךיז טכַאמ

 גניז ַא ריא טרעה רעצימע ןוא גרעב-קעדנָארידַא יד ןיא ץעגרע עיצַאקַאװ

 טרעוו ןוא (? גרעב יד ןיא ןעגניז טשינ סע ךיז טליוו ןעמעוו) ױזַא טַאלג ,זָאט

 .עמיטש ריא ןופ טעטילַאוװק רעד ןופ טּפַאכרַאפ קרַאטש

 ריא ייב רֶע טָאה "? עמיטש עקיטכערּפ ַא טָאה ריא זַא ,ריא טסייוו;

 ךיא , :טצעזעגרָאפ רעטייוו טָאה ןוא טכַארטַאב טוג יז טָאה רע .טגערפעג

 ןופ רערעל ןשינעילַאטיא ןסיוועג ַא וצ ןייג וצ ט'הצע'עג ךייא טלָאװ

 ַא ףיוא רע טָאה ךָאנרעד .ןעמָאנ ןסיוועג ַא ןפורעגנָא טָאה רע ןוא ."גנַאזעג

 ,סערדַא ןטימ ןעמָאנ םעד ןבירשעגנָא ריּפַאּפ לקיטש

 !ןעוועג סע זיא סָאד ןוא

 ,"ןלַאפוצ , ןופ טײטשַאב ןבעל עצנַאג סָאד -- ?לַאפוצ ַא

 ןיוש זיא סע ןעוו ןכַאז ןעמוק לָאמַא .ןעוו ןוא סָאװ זיולב ךיז טדנעוו סע

 ...ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא סע ןעוו ,טעּפש-וצ

 טגלָאפעג טָאה יז .טייצ ןיא טקנוּפ ןעוועג סע זיא לַאפ ס'קָאלג ַאמלַא ןיא

 םוצ ןרעהרַאפ ךיז ןעגנַאגעג זיא ןוא ןַאמ ןדמערפ םעד ןופ הצע יד

 זיא עמיטש ריא טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,רערעל-גנַאזעג םענעבעגעגנָא

 יָאנַארּפָאס עשיריל עכעלריטַאנ ַאזַא .רעטרעטיצרַאפ ַא ןציז ןבילבעג רע

 ןטלושעג-טשינ ַא ןופ ןָאט ןקידנעגנילק-ךייוו ,ןכעלריטַאנ ַאזַא ,עמיטש

 וצ ןטָאבעגנָא ךיז טָאה רע .לָאמ ןטשרע םוצ טרעהעג רֶע טָאה רעגניז

 יז טָאה טייצ רָאי 2 זיולב ןופ ךשמ ןיא .טלעג ינעּפ ַא ןָא יירפ ריא ןענרעל
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 ַא ךיוא ןוא קינייוװסיוא ףיוא סערעּפָא ןעצ עצנַאג ןענרעלוצסיוא ןזיווַאב

 .רעדיל-סקלָאפ רענַאקירעמַא ןוא עשיסַאלק ןופ רַאוטרעּפער ןסיורג

 ריא ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ףיוא יז זיא "שזַאגַאב, םעד טָא טימ

 ןטמירַאב ןקירָאיגנַאל םעד ,ן'ַאזַאזַאק יטַאג וצ ןעגנַאגעג רערעל

 ריא לָאז רע זַא ,זיוה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןופ "רַאצ , רעד ,רעטלַאוורַאפ

 ַא ןגָארקעג ךָאנרעד טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןרעהסיוא

 ,טייצ רָאי ףניפ ףיוא טקַארטנַאק

 ,"ַאעפרָא; ,"אלעדַארטס, ,'םעהָאב ַאל, ןיא ןטָארטעגפיוא זיא יז

 ,סערעּפָא עטמירַאב ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא "דלָאגנייר , ,"טסוַאפ,

 -ָאלָאק ַא ןעוועג זיא ,טכַאמעג טָאה ןעגניז ריא סָאװ ,קורדנייא רעד

 טָאה .םָארָאדָאכ ריא טימ ןעגנַאגעג זיא ןטילָאּפָארטעמ ןופ עניב יד .רעלַאס

 ןשירפ ַא ןופ יו ריא ןופ ןסָאגעג סע ךיז טָאה ליומ ריא טנעפעעגפיוא רָאנ יז

 זיא גנַאזעג ריא .ןעמוג ןרַאפ שינעקיווקרעד ַא ןעוועג זיא ןָאט רעדעי .לַאװק

 ,שינעדנעטשרַאפ רעפיט ןוא ליפעג ליפ ױזַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג

 ריא ףיוא ןסָאגעגסיוא ןגעלעג זיא ןח ַאזַא ןוא ,רוטלוק ןוא ץנעגילעטניא טימ

 רַאפ דובכה תארי ןוא טעטעיּפ ןקידלַאװג טימ ,ןעגנוזעג טָאה יז תעב םינּפ

 ,טרָאװ םענעגנוזעג ןוא גנַאלק ןדעי רַאפ ,ןָאט ןדעי רַאפ ,עטָאנ רעדעי

 .טרעצנָאק רעד ףיוא ערעּפָא רעד ןופ ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרע ד זיא יז

 רעריא טרעצנָאק רעדעי ! ןעוועג זיא יז גלָאפרעד ַא רַאפ סָאװ ןוא -- עניב

 -קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןיא שינעעשעג ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא

 יז טָאה טּפיוהרעביא .ריא קידנביול ןרָאוװע ג דימ טשינ זיא קיטירק יד .טלעוו

 ןופ ףוס םייב טגעלפ יז ןעוו םלוע רענַאקירעמַא ןפיוא קורדנייא ןַא טכַאמעג

 ןילַא ךיז ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב ןצעזקעװַא ךיז ןריא טרעצנָאק ןדעי

 דלָא יַאמ, :יװ ,רעדיל רענַאקירעמַא ערעלוּפָאּפ קידנעגניז ןרינַאּפמָאקַא

 ,רעדיל עטבילַאב עכלעזַא ךָאנ ןוא "םוָאה יקָאטנעק

 טָאה ןוא ןַאמ ןטשרע ריא טג'עגּפָא קָאלג ַאמלַא טָאה 1915 רָאי ןיא

 ,טסילַאבמיצ םירפא רעליּפש-לדיפ ןטמירַאב םעד טימ טַאהעג הנותח

 ,טזירעגמורַא ךס ַא ייז ןבָאה ןעמַאזוצ

 ןביילברַאפ קיזומ ןופ עטכישעג רעד ןיא טעװ קָאלג ַאמלַא ןעמָאנ רעד

 ,קיביײיא ףיוא

 .י .1 ,1947 ,26 ילוי ,"גָאט רעד,
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 עטכישעג-סנּבעל ס'טרַאצַאמ

 סרעטסוש םעד רשא ןעל'הוח טעמדיוועג

 ,טרַאצָאמ סע דַאמַא גנַאגפלָאװו ,רָאטיזָאּפמָאק ןלַאינעג םעד ןופ ןפַאש

 רעשילַאקיומ רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא רָאג זיב זיא :

 | ,רוטַארעטיל

 ַא ןיא ןרָאװעג טעמרופעגסיוא ןוא ןגיוצרעד זיא טרָאּפנעװעד ַאשרַאמ

 רעשידיא רעטמירַאב רעד ןופ רעטכָאט יד זיא יז .עילימַאפ רעשילַאקיזומ

 ןטמירַאב םעד ןופ רעטכָאט-ףיטש יד ןוא ,קָאלג ַאמלַא ןירעגניז-ערעּפָא

 יד ןליפרעד טכייל ןעק ןעמ .טסילַאבמיצ םירפא זָאוטריוװ-לדיפ ןשידיא

 ַאב רעד זיא ןַאמ ריא ןוא .גנולקיװטנַא רעקיטסייג ריא ןופ גנובעגמוא

 רָאּפ עטצעל יד ןיא טָאה רעכלעוו ,טרָאּפנעװעד רעלעטשטפירש רעטסואוו

 ַא ָאד רימ ןבָאה .עקירעמַא ןגעוו עמעָאּפ ַא רענייז טימ ט'מש'עג רָאי

 ןופ ,ץנעגילעטניא רענייפ ןופ ערעפסָאמטָא ןַא ןיא טלדייאעג ,ןירעביירש

 קרעוװ ריא וצ ןטָארטעגוצ טסייג ַאזַא ןיא עקַאט זיא יז ןוא ;קיזומ ןוא עיזעָאּפ

 | ,ן'טרַאצָאמ ןעגעוו

 טרַאצָאמ זיא קיזומ רעד ןופ רעטסיימ-טלעוו עסיורג ןביז יד ןשיווצ

 ןיא טגָאמרַאפ קיזומ ןייז .רעטסשידָאלעמ רעד ןוא רעטסטרַאצ רעד ןעוועג

 ןעוועג זיא רע .ןכיילג ןייק טשינ ךיז וצ טָאה סָאװ ,טײקיצרַאה ַאזַא ךיז

 ּפָא ךיז טלגיּפש רעטקַארַאכ רעלעדייא ןייז ,ליפעג ןצנַאגניא ,המשנ ןצנַאגניא

 בעל רָאי 25 ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,קרעװ עכײרלָאצ יד ןיא

 ַאזַא ןיא טָאה רעקיזומ םוש ןייק ןוא ,טרַאצָאמ ,גנוי ןברָאטשעג זיא רע

 ,םענרַאפ ןוא ןפַאש ןופ טכיזניה רעד ןיא ,טכיירגרעד טשינ טייצ רעצרוק

 ןייז וצ .רַאבטכורפ רעייהעגמוא ןעוועג זיא רע .טרַאצַאמ יוו ךיוה ױזַא

 ךיז טלָאװ רע יוװ ױזַא .ץענערג ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא טייקשירעפעש

 טָאה סע .דרע רעד ףיוא תוחילש עקיטכיוו ןייז ןליפרעד וצ טלייאעג

 ,לַאװק ַא ןופ יוװ םיא ןופ ןלָאװקעגסױרַא

 רָאי ָא וצ ןיוש ןוא ,קיזומ יו טגנילק ןיײלַא טרַאצָאמ ןעמָאנ רעד

 ָאנַאיּפ רעד ייב קעװַא טלָאמעד ךיז טצעז רע ןעוו .רעדנואוו רע טזייווַאב

 ,ליפעג ןייז ןופ טשַאררעביא שממ ,םיא טרעה סע רעוו ,רעדעי טרעוו ,ןליּפש

 ןוא ןבעל םעד ןגעוו עיפַארגָאיב עכעלריפסיוא ס'טרָאּפנעװװעד ַאשרַא 4
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 ךיוא .טפַאשטנעק ןייז ןופ עקַאט ןוא ,קיזומ וצ סױרַא טזייוו רע סָאװ

 ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ןביירש ןביױהעגנָא ןײלַא רע טָאה סעיציזָאּפמָאק

 .דניק

 רעניואוונייא יד ןשיווצ טשרעוצ ךיז טגָארטעצ רעדנואוו רעסיורג רעד

 ןשטנעמ .ןרָאװעג ןריובעג זיא טרַאצָאמ ואוו ,גרובצלַאז טָאטש רעד ןופ

 ןוא ,רעגניפ עטפַאהרעביױצ ענייז רעטנוא ןופ ןָאט ןדעי ןעגנולשעג ןבָאה

 ךיז ןבָאה סע .טלקניפעצ רעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ךיז טָאה טכיל עסיורג סָאד

 ץענעדישרַאפ ןופ ,םוטעמוא ןופ םיחילש גרובצלַאז ןייק ןזָאלעגּפָארַא

 .דניק-רעדנואוו םעד ןרעה ןוא ןעז ןעמוקעג ןענייז ייז .ןפיוה עכעלגינעק

 ןייז ןעמונעג טָאה ,רעקיזומ רעטבַאגַאב ַא ןײלַא ,רעטָאפ ס'טרַאצָאמ

 ןייא ןופ ,טלעוו רעד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז םיא טימ ןוא ןוז ןקירָאי-ןביז

 ןגָארטעג טרַאצָאמ םעניילק םעד טָאה'מ .ןטייווצ םעד וצ ףיוה ןכעלגינעק

 רענעריובעג רעד רעבָא .ןעקנָאשַאב םיא תונתמ ערעייט טימ ,טנעה יד ףיוא

 ,טסייג ןדנעפַאש ןלעניגירָא םעד טימ רעלטסניק רעד ,טרַאצָאמ רעלטסניק

 טָאה רע סָאוװ גלָאפרעד רעסיורג רעד .רענעדירפוצמוא ןַא ןבילבעג זיא

 ,טנַאלַאט ןסיורג ןייז טקידירפַאב טשינ טָאה ןפיוה עכעלגינעק יד ןיא טַאהעג

 ,ןבָאה עכלעוו ,רעסינעג-טסנוק יד ןעוועג ןלעפעג טשינ קרַאטש םיא זיא סעי

 טָאה רע תעב ,גנוטלַאהרעטנוא ,גנולייוורַאפ קיזומ ןיא טכוזעג ,רקיע רעד -

 טימ ןדייר לָאז סָאװ ,סעלעניגירָא סעּפע וצ ,סרעכעה סעּפע וצ טבערטשעג

 ַא ןייז וצ ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה רע ןוא .ךַארּפש רעשילַאקיזומ רענעגייא ןַא

 םוצ ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז לֵאְפ ןייק רַאֿפ ןוא ןשקע רעסיורג

 יד תעב ןבָאה עכלעוו ,"רעסינעג-טסנוק, עכעלגינעק יד ןופ קַאמשעג |

 רעדָא ,ןעקנירט ןוא ןסע טימ ןייגליואוו טזָאלעג ךיז רעדָא ןטרעצנָאק

 ןפורעגסורַא טרַאצָאמ ןגנוי םייב טָאה גנומענַאב ַאזַא .ןטרָאק ןיא טליּפשעג

 טָאה רעטקַארַאכ רעלעדייא ןייז .טסעטָארּפ ןוא סָארדרַאפ ןרעיוהעגמוא ןַא

 ןופרעד טָאה ןוא וויטיסנעס וצ ןעוועג זיא רע .ןעיידרַאפ טנעקעג טשינ סע

 .ןרעוו קנַארק ןביוהעגנָא

 ךיז ןפיוה עכעלגינעק יד ןבָאה ,ןליפעג ס'טרַאצָאמ ןופ ךיז קידנסיוורעד

 ,ןבעל רעווש ַא םיא רַאפ ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .םיא ןופ ןרעקּפָא ןעמונעג

 ךָאנ ןענייז קיזומ רעטסנרע ןייק רַאפ .טיורב לקיטש ַא רַאפ ףמַאק ַא וליפַא

 יד טצונעגסיוא ןבָאה רעגעלרַאפ-קיזומ .ןעוועג טשינ םינלעב ןייק טלָאמעד
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 עטלייצעג רַאפ קרעוװ ענייז םיא ייב טפיוקעגּפָא ןוא ענייז עגַאל ערעווש

 .סנשָארג

 ןעמַאזוצ .טנרעלעג ךס ַא טרַאצָאמ רעגנוי רעד טָאה סעזייר ענייז ףיוא

 יד ךיז ןיא טּפַאזעגניײא ךיוא רע טָאה ,ןשטנעמ יד ןופ ןקורדנייא ענייז טימ

 ענעדישרַאפ טימ טרעהעגנָא ךיוא ךיז טָאה רע .רוטַאנ רעד ןופ ןטייקנייש

 עכעלשטנעמ ענעדישרַאפ ןופ ןעגנוזעגסױורַא ןבָאה עכלעוו ,סעידָאלעמ

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ םיא ןופ רעטעּפש ןענייז ייז ןוא ,רעצרעה

 ךיז טָאה סע .סעמרָאפ-קיזומ ערעדנַא ןוא סערעּפָא ,סעינָאפמיס ,סעטַאנָאס

 טימ ןעמונעגנָא טשינ ךיז טָאה ענייז המשנ עטרַאצ יד זַא ,ןזיועגסױרַא

 ןוא טײקטרַאצ ןייז ייב ,טייקנייר רעלופ ןייז ייב ןבילבעג זיא רע ;טייקרעטיב

 טשינ ךיז טָאה ןצרַאה ןייז ןופ דיירפ יד .ןשטנעמ ןיא טייקטבילרַאפ ןייז ייב

 זיא ץרַאה ןייז .רעגנוה ןטילעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןָאטעגּפָא

 ענייז וצ טפַאשביל טימ ,עטנעָאנ ענייז וצ טײקטרַאצ טימ טלופרעביא ןעוועג

 ןעוועג קידנעטש זיא רע .טפַאש'רבח ןוא טייקנבעגרעביא טימ ,ענעגייא

 .דניק ַא יו קידעכַאל ןוא שירעפיטש

 טסַאפרַאפ טָאה רע .ןפַאש ןייז ןרָאוװע ג זיא רענייז קילג רעטסכעה רעד

 רעייז ןעמוקעגנָא םיא זיא טעברַא יד .רעטייווצ רעד ךָאנ עיציזַאּפמַאק ןייא

 ןלָאװקעג טָאה ץרַאה ןייז .ןעווערָאה רעווש טפרַאדעג טשינ טָאה רע .גנירג

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ןוא סעידָאלעמ ענעדישרַאפ טימ ןעגנוזעג ןוא

 קרַאטש רַאפרעד םיא טָאה ,טנעקעג רָאנ םיא טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי

 ,טרעדנואווַאב

 טימ לופ ןוא קיטומטוג ןוא זָאלגרָאז ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא רע

 ןכעלשטנעמ ןיא ןײרַא ךיז טגניז עידָאלעמ עקידנלעווק ןייז ,דיירפ-סנבעל

 טימ ריא ןופ ּפָא:טגָאלש סע .דילג ןדעי ןיא ךיז טייגעצ ןוא ץרַאה

 טימ ,טייקיטכיל ןוא טייקלעה ,טייקיטסול:סנבעל טימ ,טײקמערַאװ

 .לרעסַאװ קידנפיול ַא ןופ טײקרָאלק ןוא טייקיטכיזכרוד

 סָאד טַאהעג ֿביל טָאה רע .עביל ןופ רעגניז רעד ןעוועג זיא טרַאצָאמ

 :רַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא גידנעטש זיא ןוא רוטַאנ יד ,ןשטנעמ יד ,ןבעל

 ןריפ ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה רָאי ןצכעז וצ .רעט'מולח'רַאפ ַא ,רעטביל

 רע .עביל ןייא טימ ןטלַאהעג טשינ ךיז רע טָאה גנַאל וצ .ןעיורפ טימ סעביל

 -כָאנ םיא ןענייז ןעיורפ ןוא ,טרַאצ ,שיטנַאמָאר ,קידעבעל ,ןייש ןעוועג זיא

 קיזומ ןייז ןיא ןליּפשפיוא ןזָאלעג ענייז סעביל עקיזָאד יד טָאה רע .ןפָאלעג
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 ,ךרוד ייז טבעל ןוא ייז טליפ ריא .סעמעט ןוא סעיצַאירַאװ ענעדישרַאפ ךרוד

 ייב ןעפורעגסױורַא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןעגנומיטש ענעדישרַאפ יד טריּפש ריא

 ,המשנ רעלעדייא ,רעטרַאצ ןייז ףיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ גנוקריוו יד ,םיא

 סױרַא טגניז סע .קיזומ ןייז ױזַא ןוא עקיד'תועינצ ןעוועג ןענייז סעביל ענייז

 ןַא ןופ טמוק סָאװ ,דיירפ ערעטיול ןוא טייקנביוהרעד ,טייקנייש ַאזַא םיא ןופ

 ,ץרַאה רעקידנליפ רעלופרעביא

 ךָאנ טלעוו רעד טזָאלעגרעביא טָאה טרַאצָאמ סָאװ ,השורי עסיורג יד

 :.רעביא-טלעוו עטסערג יד .תורוד:רודל ןביילב טעוװ ,ןבעל ןצרוק ַאזַא

 רעד .ןעגנופַאש ס'טרַאצַאמ ןשוטרַאפ וצ ןזיווַאב טשינ ןבָאה ןשינערעק

 ,רעגנעהנָא ןסַאמ ןענופעג טייצ רעדעי וצ טָאה טרַאצָאמ רעקיאור:-שיסַאלק

 ןופ טלעוו ַא ןיא .ןטסקרַאטשמַא טרילעּפַא טָאה קיזומ ןייז ןעמעוו וצ

 ןייק ָאטשינ זיא ,גנוטכינרַאפ ןוא רעייפ ןופ ,תומחלמ ןוא סעיצולָאװער

 ךיז יו ,זעוורענ עטגנערטשעגנָא יד ןקיאורַאב וצ ףיוא לעטימ רערעסעב

 ,עידָאלעמ רעקידנסילפ-ןייפ ס'טרַאצָאמ ןופ לַאוװק םוצ ןרעהוצ

 ַא ןעוועג זיא -- ,עיפַארגָאיב ןייז ןיא טלייצרעד טרעוו -- ,טרַאצָאמ

 -סױרַא ןוא ןכַארּפש ךס ַא טנעקעג טָאה רע .שטנעמ רעטעדליבעג :קיטייזליפ

 ךיז ןבָאה קעטָאילביב ןייז ןיא .קיטַאמעטַאמ ןיא סערעטניא ןסיורג ַא זזיוועג

 .ןַאסלעדנעמ סעזָאמ ןוא ץ'ַאזָאניּפש ןופ קרעוו עשיפָאזָאליפ יד ןענופעג ךיוא

 רע .טנַאּפשעג ןטלַאה םיא לָאז סָאװ ,סעיינ סעּפע טכוזעג ,טרידוטש טָאה רע

 ,רעצרוק ַאזַא ןעוועג זיא ןבעל ןייז שטָאכ ,טייצ ןענופעג גנידצלַא ףיוא טָאה

 רע .ךַאז ןייק ןיא טרעטשעג טשינ םיא טָאה דנַאטשוצ:-טנוזעג רעכַאוװש ןייז

 ,ןפַאש וצ ףיוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טונימ עיירפ עדעי טצונעגסיוא טָאה

 טָאה רֶע .טזָאלעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ואוו ןבעל םענופ ןסינעג וצ ףיוא

 רע טָאה ,ןבעל טשינ גנַאל טעוװ רע זַא ,ץרוק זיא טייצ ןייז זַא ,טסואוועג

 ןופ ןבעגוצסױורַא ןעגנופַאש רעמ סָאװ ןעזעג ,ךעלגעמ טייוו יו ,רעבירעד

 ,ןבָאה האנה לָאז טלעוו יד זַא ,ךיז ןופ ןלעװקסױרַא דיירפ רעמ סָאװ ,ךיז

 ,טיוט ןופ ןעטָאש ןיא ,ןבעל ןגנוי ןייז ןופ םישדח רָאּפ עטצעל יד ןיא

 "טיילפרעביוצ , ערעּפָא יד :קרעװ עטסטמירַאב ייווצ ענייז ןפַאשעג רע טָאה

 טָאה קרעוו:רעטסיימ ייווצ יד ןיא ."םעיווקער, הליפת-:הרכזא יד ןוא

 טייקנייש עשיטסימ יד .ןפַאש ןייז ןופ טקנוּפ-ךיוה םעד טכיירגרעד טרַאצָאמ

 -ףיט ַא ןופ םעטָא םעד ךיז ןיא טגָאמרַאפ "םעיווקער , קיזומ:היול ןייז ןופ

 טימ ,ליפעג ןזעיגילער םענייר טימ טלופרעביא זיא סע .רוטַאנ רעקיביולג
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 רעד ןייג טימ ,גנוגייטש ןוא גנורעטעלק טימ ,למיה םעד ןכיירגרעד ןלעוו

 ...ןגעקטנַא טײהטָאג

 רע טָאה ,'םעיווקער, ןייז ןבייררש וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו

 ךיא, .ןעניז ןופ סױרַא טשינ םיא טייג טיוט רעד זַא ,יורפ ןייז טיורטרַאפ

 .טגָאזעג רע טָאה ,"ןיילַא ךיז רַאפ הליפת עקיזָאד יד ביירש

 זיא רע ןעוו גָאט םעד ןופ גנורעדליש ַא עיפַארגָאיב רעד ןיא ןַארַאפ

 זיא רע ןעוו גָאט םעד ןופ ןוא (1756 ,רַאונַאי ןט27 םעד) ןרָאוװעג ןריובעג

 ןעוועג ןענייז געט עדייב ןיא ,(1791 ,רעבמעצעד ןט5 םעד) ןברָאטשעג

 ,גנורעדליש עשיטעָאּפ עקידנּפַאכרַאפ ַא זיא סע .סעכורעוװַאז עקידרעטניוו

 .ןימלע-תיב ןפיוא ןעמוקעג טשינ טניירפ ןייא ןייק זיא רעטעוו'םעד בילוצ

 ןדליג 60 זיולב .רבק ןקירעהעג ַא רַאפ טלעג ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא סע

 עטבילעג ענערָאװעג-קנַארק יד ןעוו ןוא .םיא ךָאנ ןבילבעגרעביא ןענייז

 רעדעי ןופ רעמ ,טַאהעג ביל ןטסרעממַא טָאה רע עכלעוו ,עקינעי יד ,ענייז

 ןכוז ןימלע-תיב ןפיוא ןעמוקעג רעטעּפש זיא ,עצנַאטסנַאק ,עטבילעג רעדנַא

 גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ןוא ,ןעניפעג טנעקעג טשינ םיא יז טָאה ,רבק םעד

 ,ץטרַאצָאמ ןופ רבק רעד ךיז טניפעג סע ואוו טשינ ןעמ סייוו

 ןוא קיטפַאהבעל ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב ס'טרָאּפנעװעד ַאשרַאמ

 ןטלמַאזעגפיונוצ םעד טָאה יז .עביל ךס ַא ןוא טפַאשטנעק ךס ַא טימ ,רָאלק

 טָאה ןירעביירש יד .טּפיזעגרעביא ןייפ ןוא טשרָאפעגסיוא טוג לַאירעטַאמ

 -רידוטש עכעלטע טכַאמעג טָאה יז .ךוב םעד ןביירשוצנָא טיירגעג גנַאל ךיז

 ,טרעטשינעג םוטעמוא טָאה ןוא עּפָארײא ןיא קעווצ םעד רַאפ סעזייר

 רענַאקירעמַא עקידנעטשלופ עטשרע יד זיא סָאד .טשרָאפעג ןוא טכוזעג

 | .ינעשז ןשילַאקיזומ ןכעלרעדנואוו םעד ןגעוו עיפַארגָאיב

 יי ,1 ,1947 ,9 .גיוא ,"גָאט רעד ,
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 ! ןוגינ ַא ןופ טרוּבעג רעד ןוא -- קילַאיּב

 ןָאט ןשייאיבנ ןופ ,יירשעג ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ טעָאּפ רעד ,קילַאיב

 תגאש , ןייז טימ טָאה סָאװ ,טייקיד'מויק רעלַאנָאיצַאנ ןוא גָאז ןוא

 גנוכַאװרעד ַא ןוא רעטיצ ַא שממ ןפורעגסױרַא ,םורב:ןבייל ןייז טימ ,"ירא

 זיא ,טבעלעג ןבָאה ןדיא רָאנ ואוו טלעוו רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא

 .ןברָאטשעג

 ןיוש זיא'ס סָאװ ,םעד וצ ןבעגוצוצ סָאװ טשינ טשינרָאג בָאה ךיא

 ,ררושמ רעסיורג סלַא ן'קילַאיב ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג ןוא ןבירשעג

 ,זָאוטריוװ-ןושל רעשיאערבעה ,רעלמַאז ,רעשרָאפ ,טסיאייסע ,רעלייצרעד

 לעב רעסיורג ,טייקכעלנעזרעּפ-רוטלוק ,רעטסײמ:הּפ-לעב רעסיורג

 ץנַאג ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ןעמעלַא םעד ןגעוו .שטנעמ ןוא ףירח ,העּפשה

 ןוא ןעלקיטרַא עטקורדעג רעטנזיוט ןוא רעכיב טימ קעטָאילביב עסיורג

 -טשינ ךיוא ןוא ,ןדיא ייב רעביירש עטסנעלק יד זיב עטסערג יד ןופ ,ןעייסע

 ,תונושל ענעדישרַאפ ןיא ,ןדיא

 ןוא ןליפעג עכעלנעזרעּפ ןייר זיא ,ןענעכייצרַאפ ָאד ליוו ךיא סָאװ ץלַא

 ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג רעזנוא טימ ןשינעגעגַאב עטפָא ןופ ןעגנובעלרעביא

 ירפ רָאג בָאה ךיא לַאװק סעמעוו ןופ ,יולה הדוהי ךָאנ ןטסערג םעד ,רעטכיד

 זיב ,"רוּפיצה לא, דיל טשרע ןייז טימ קידנעגנַאפנָא ,זעקנירט וצ ןביוהעגנָא

 ןיא ייס ,ןעּפ ןייז ןופ הרוש ןייא ןייק רעמ קידנזָאלסױא טשינ ךָאנרעד

 ס'קילַאיב טימ תוכייש ןיא טּפיוהרעביא ןוא -- עזָארּפ ןיא ייס ןוא עיזעָאּפ

 ןוא ,רָאיַאק רעד ,בױהנָא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןוגינ ַא ןופ טרובעג ןופ םרוג

 ןופ דלעפ ַא וצ םעניז רבחמ רעד רַאפ געװו םעד טנפעעג טָאה

 ,טייקשירעפעש רעשירָאטיזָאּפמָאק

 ןופ ,רעבמעווָאנ שדוח ןופ ןטימ ןיא רעדָא ,בױהנָא ןיא ןעוועג זיא סע

 ַא ןופ ביבא-לת ןייק םייהַא קירוצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא קילַאיב .1920 רָאי

 לענש רעייז זיא ,ןעמוקקירוצ ס'קילַאיב ןופ סעיינ יד .עּפָאריײא ןיא עזייר

 עשידיא טנזיוט קיצרעפ יד ןוא ביבא-לת ץנַאג רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןענַאטשַאב ןענעז סָאװ ,ביבא-לת ןיא טלָאמעד רעניואוונייא

 סעיינ עקיזָאד יד טָאה ,לעמ-למעז עמַאס ןופ ,טייקרעכיז רעטסכעה רעד טימ

 ןמחנ םייח זַא ,רָאי 20 ןרָאוװעג זיא 1954 ,ילוי ןט-4 םעד ,שדוח םע ך
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 לדנייש רעד זיולב טשינ ןעוועג זיא קילַאיב םורָאװ .דיירפ טימ ןעמונעגפיוא

 סָאװ -- ! טפַאשרעריפ ןופ ןוא טסייג ןופ ןרעטש -- ,ןרעטש עלַא יד ןשיווצ

 ! לארשייץרא ץנַאג ןיא רָאנ ,ביבא-לת ןיא טבעלעג טלָאמעד ןבָאה

 ,רעריפ ,ןעײטרַאּפ ,ןסַאלק ,ןטכיש עלַא טקוקעגפיורַא ןבָאה ןיקילַאיב וצ

 ןופ "טָאג, רעד ןעוועג זיא רע .ןטסיטרַא ןוא רעלטסניק ,רעקיזומ ,רעביירש

 ךיז ןבָאה עלַא הצע ןוא טרָאװ סעמעוו וצ בושי ןצנַאג םענופ ןוא ביבא-לת

 ,טריסַאּפ סעּפע טָאה סע זַא ,סעּפע טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא .טרעהעגוצ

 *? ןגָאז קילַאיב טעװ סָאװ, :ןרעה טלָאװעג עלַא ןבָאה

 ,עשירַארעטיל ךָאנ זױלב טשינ ץקילַאיב וצ טדנעװעג ךיז טָאה'מ

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג ךָאנ ךיוא רָאנ ,תוצע עלערעטלוק ןוא עשירעיצרעד

 ךיז לָאז דצ רענעי רעדָא רעד זַא טפרַאדעג טָאה'מ זַא .תוצע עשיטילַאּפ

 טנעקעג טשינ סע טָאה רענייק ןוא ,גנולדנַאה רעסיוועג ַא ןופ ןטלַאהּפָא

 ןייז ןוא -- ןשימנײרַא ךיז לָאז רע זַא ץקילַאיב וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,ןזייוװַאב

 ,רענייק לייוו ,גנוקריוו עקירעהעג יד טַאהעג לָאמעלַא טָאה ךיז ןשימנײרַא

 ןוא ,רע יוו טבילַאב ױזַא ןעוועג טשינ זיא בושי ןצנַאג םעניא רענייק

 רעד ןעוועג זיא רע ! ענייז יו סיורג ױזַא ןעוועג טשינ זיא העּפשה סמענייק

 ! טקובעג ךיז ןבָאה עלַא ןעמעוו רַאפ ךלמ רעטבלַאזעג-טשינ

 ךיז ,טייק ןוא דניק ,ביבא-לת ץנַאג ךעלבעטשכוב טגעלפ הרות-תחמש

 ! שודיק ףיוא ןיקילַאיב וצ ןייג ןוא טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד רעביא ןזָאלסױרַא

 טעּפש זיב ןָא-ירפרעדניא ןופ ןשטנעמ ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג זיא זיוה סָאד

 ןוא !טצנַאטעצ ןוא ןעגנוזעצ טשינ ןעמ טָאה טרָאד סָאװ .טכַאנ רעד ןיא

 ןוא ןעגניז םענופ ייס ,דָאהַארַאק ַא ןופ טימרעדניא ןעוועג דימת זיא קילַאיב

 ! םימשה-בל דע -- שממ ןגָארטעג ךיז טָאה דיירפ יד !ןצנַאט םענופ ייס

 לָאמ ןטשרע םוצ רימ טכַאד זיא סָאד ,רעטכיד ַא ןבעגּפָא דובכ ליפיוזַא

 ...עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ןעוועג

 ַא טליפעג לָאמעלַא ךיז טָאה סע רעכלעוו םורַא ,ביבא-לת ןופ היריע יד

 סַאג רעד ףיוא ,זיוה ס'קילַאיב ןגעקטנַא טקנוּפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,בוט-םוי

 עלָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפשעג טָאה ןוא ,ןעמָאנ ס'קילַאיב ןגָארטעג טָאה סָאװ

 ,ןײלַא ביבא-לת ןיא רעניואוונייא עשידיא יד ןופ ןבעל םעניא זיולב טשינ

 ןוא היריע-שאר רעשיגרענע רעד ואוו ,בושי ןשידיא ןצנַאג םעניא רָאנ

 טָאה ,ףָאגנעזיד ריאמ ביבא-לת ןופ רעגייל-לקניוו עטשרע יד ןופ רענייא

 ןופ גָאט ןיא ,טלָאמעד טָאה ,עיצַארטסינימדַא טָאטש רעד טימ טריפעגנָא
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 ךָאװטימ רעטסָארּפ ַא ,גָאט רעקידעכָאו ַא יו ןעזעגסיוא ,הרות-תחמש

 ןליפַא יצ ,עשיײנצבק ַא יו רעדָא ,גָאט ןקיד'תבש ַא יבגל ,קיטשרענָאד רעדָא

 ! הנותח ַא ס'כלמ ןכייר ַא יבגל -- הנותח עשי'ריבג ַא

 ביבא-לת ןייק ןעמוק םייהַא ס'קילַאיב ןגעוװ סעיינ יד ,טגָאזעג ןיוש יו

 טָאטש ןרעביא טײרּפשרַאפ לענש ץילב ךיז טָאה ,עּפָאריײא ןיא עזייר ןייז ןופ

 םיא זַא ,טפָאהעג ןוא טיירגעג ךיז טָאה שטנעמ רענעסקַאוװרעד רעדעי ןוא

 ןענעק ןלעוװ עכלעוו ,עכעלקילג יד ןשיווצ ןייז וצ ןעגנילעג טעוװ ריא רעדָא

 קרַאטש ןיוש ,םייב ןייזוצייב ,"םש-להוא , ןיא טכַאנרַאפ תבש ןּפוטשנײרַא ךיז

 לכב ךיוא רָאנ ,ןיילַא לארשי:ץרא ןיא זיולב טשינ םענע רָאוװעג טמירַאב |

 ,לדיפ עטשרע יד טליּפשעג טָאה קילַאיב ואוו ,"תבש גנוע , ,לארשי תוצופת

 רעד ןעוועג זיא סָאד יו תויה !עדנערג יד טריפעג ,טגָאזמ יוװ רעדָא

 ןייז ךָאנ ןייז קידנזעװנָא טעוו קילַאיב ןכלעוו ףיוא "תבש גנוע , רעטשרע

 סורג ןקידעבעל ַא ןבעגּפָא יאדװַא טרָאד טעוװ ןוא עזייר ןייז ןופ ןעמוקקירוצ

 רעד ךיז טָאה ,ןעק קילַאיב יו רעגייטש ןייז ףיוא עּפָאריײא ןיא ןדיא יד ןופ

 .וצרעד טיירגעג קרַאטש רָאג רעבירעד םלוע

 סָאװ ,ןעוועג לזמ ןיימ זיא סע .םַאר רעד ןיא ןיירַא ךיא םוק ָאד ןוא

 ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא קילַאיב ןעוו ךָאװ רעקיבלעז רעד ןיא טקנוּפ

 ןטייווצ םוצ עקירעמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ ךיוא ךיא ןיב ,עּפָאריײא ןיא עזייר

 טשינ ןיב ךיא ןענַאו ןופ ,לארשי ץרא ןייק טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא לָאמ

 טלָאמעד רָאנ ןיב ךיא .ןרָאפעגקעװַא ,קירוצ םישדח ריפ זיולב טימ ,גנַאל

 רעגניז ַא יו ייס רעגנַאפנָא ןַא רָאג ךָאנ ןוא ,ןרָאי ןיא גנוי שּפיה ץנַאג ןעוועג

 ןיא ןדלָאמעג ןעוועג ןעמוקקירוצ ןיימ ןגעוו זיא ךָאד ,רעביירש ַא יוו ייס ןוא

 .עסערּפ רעד

 םעניא ךיא בָאה ,ירפרעדניא קיטיירפ ןוא ,קיטסניד ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןגעוו ןציטָאנ עצרוק טנעיילעג ,"ץראה , םעניא ןוא "רבד , ןקיד'תבש-ברע

 טסילַאנרושז רעד טניירפ ןיימ סָאװ ,לארשי ץרא ןיא ךוזַאב ןטייווצ ןיימ

 ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןוא "רבד , ןופ רעטעברַאטימ ַא ,ןַאמלגיּפש בקעי

 טנגעגַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא ,טגרָאזַאב טָאה ,"סטרעוװרָאפ , רעקרָאי-וינ

 םוצ רענייא ןרָאװעג טּפעלקעגוצ ןענעז רימ ןוא ךוזַאב ןטשרע ןיימ תעב

 ,םיא ךיא בָאה ,ןרָאפוצ ןעמוקעג ןיב ךיא רָאנ יו זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןטייווצ

 ןיימ טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה רע .ןעוועג עידומ ,עטשרע יד ןשיווצ

 טָאה ןוא "הבוט עשירעב , יד ןָאטעג רימ סע טָאה רע ןוא ןעמוקקירוצ ןלענש
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 -- סעּפע סָאװרַאפ .ןעגנוטייצ יד ןיא ןציטָאנ ייווצ יד ןבעגעגניײרַא

 ...ןעניפעגסיוא דלַאב ריא טעװ סָאד ? "עשירעב,

 ןעוועג סערעדנַא ןשיווצ זיא ןעמוקקירוצ ןיימ ןגעוו ןציטָאנ יד ןיא

 ןיא טבילרַאפ קרַאטש ױזַא ךוזַאב ןטשרע ןיימ ףיוא ךיז בָאה ךיא זַא טגָאזעג

 יו טרָאד רעמ ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא ןרָאפ קירוצ ןיימ ךָאנ זַא ,לארשי ץרא

 סָאד ,ןעמוקקירוצ טזומעג בָאה ךיא ןוא ,ןייז טנעקעג טשינ ןיוש םישדח ריפ

 ץקיצנייא יד ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא ,תמא רעסיורג ַא ןעוועג עקַאט זיא

 ןיא טבילרַאפ קרַאטש .לארשי ץרא ןייק ןעמוקקירוצ ןלענש ןיימ ןופ הביס

 ןגיוצעגקירוצ עקַאט ךימ טָאה סע ןוא ,ןעוועג עקַאט ךיא ןיב לארשי ץרא

 טבילרַאפ קרַאטש ױזַא טקנוּפ ךיוא ןיב ךיא רעבָא ,טענגַאמ ַא טימ יווװ ןיהַא

 טשינ ךימ טָאה סע עכלעוו ךָאנ ,לָאמַא ףיוא ךעלדיימ ייווצ עצנַאג ןיא ןעוועג

 ...!לארשי-ץרא ךָאנ יו -- טענגַאמ ַא טימ יו ןגיוצעג רעקיצניװ

 ןופ ףיש רעד ףיוא קידנרָאפ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה לדיימ ןייא טימ

 לדיימ רעטייווצ רעד טימ ןוא ,לארשי ץרא ןייק לָאמ עטשרע סָאד עקירעמַא

 לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ואוו ,ןַארָאטסער םעניא טנעקַאב ךיז ךיא בָאה

 לָאמ עטשרע סָאד ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ דלַאב ,ביבא לת ןיא ןסע ןעגנַאגעגנײרַא

 טדערעג טָאה ןוא דנַאלסור-ףיט ןופ טמַאטשעג טָאה יז .לארשי ץרא ןייק

 ַא רעייז ןבעגעגוצ ריא טָאה סָאװ ,טנעצקַא ןשיסור ףרַאש ַא טימ שיאערבעה

 -כרוד טַאהעג טָאה ןוא קידעסקיש לסיב ַא ןעזעגסיוא טָאה יז .ןח ךס

 ךעלשּפיה ךימ ןבָאה סָאװ ןגיוא עיולב:ךעלנירג עגולק עכעלגנירד

 םענופ עטסָאבעלַאב יד ןעוועג זיא עריא עמַאמ יד . . .ט'פושיכ'רַאפ

 םענופ טייוו טשינ ,סַאג יבנעלַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַארָאטסער

 ַא ,רעטכָאט יד ,יז ןוא ,"המיבה ,, יד ןליּפש טגעלפ'ס ואוו ,רעטַאעט יבַארגומ

 ךיא יוװ ױזַא .שילגנע ףיוא טגָאז'מ יוו "סעטסָאה , יד ןעוועג זיא ,הדיחי-תב

 טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןסע ןטימ קיטכיזרָאפ קרַאטש ןעוועג ןיב

 ,וינעמ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאוװ ,םילכאמ יד ןופ ךס ַא ןלעטשַאב

 ,ןסע טלָאוװעג טלָאוװ ךיא רעגייטש ַא סָאװ ,ןגערפ לָאמעלַא ךימ יז טגעלפ

 טייטשרַאפ .סע ןלעטשַאב ןוא ךיק ןיא ןײגנײרַא ןײלַא ךָאנרעד טגעלפ יז ןוא

 טשינ ךיוא וצרעד ןוא ל'רוחב רעגנוי ַא ,טייקכעלנעזרעּפ ןיימ ץוח ַא זַא ,ךיז

 ןופ ןעמוק ןיימ עלָאר ַא טליּפשעג אמתסמ קיצניװ טשינ טָאה ,רע'סואימ ןייק

 ,קינייוו רעייז ןעמוק טלָאמעד ןגעלפ עקירעמַא ןופ ןטסירוט ...עקירעמַא

 עגנוי ןעמוק ןעזעג ןטלעז רעייז טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה טּפיוהרעביא ןוא
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 שידיא וצרעד טדער סָאװ ,רענייא טרפב -- עקירעמַא ןופ ןטסירוט עשידיא

 .שיאערבעה ךיוא ןוא

 ,ךיא ןיימ סָאד טשינ רעבָא

 רעד ןענַאטשַאב זיא ןַאמלגיּפש טניירפ ןיימ ןופ "הבוט עשירעב , יד

 .ָאד ןיב ךיא זַא ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ןציטָאנ יד ךרוד סָאװ ,םעד ןיא רקיע

 בָאה ךיא ןעמעוו ,ןשטנעמ עטנעָאנ עכעלטע רעסיוא ,רענייק טלָאװ ױזַא

 סעּפע וצ טריפעג טָאה ךיז ןסיוורעד סָאד .טסואוועג טשינ ,ןסיוו טזָאלעג

 ! סעטרַאוװרעדמוא

 ןײמ ןגעוו ןציטָאנ יד יו םעדכַאנ ,ירפרעדניא תבש ןגרָאמ ףיוא

 םייב בוטש ַא ןיא ןסעזעג ךיא ןיב ,טקורדעג ןעוועג ןענעז ןעמוקקירוצ

 בוחר ףיוא ,ביבא-לת ןיא רעלזָאר החּפשמ ַא רענייא ןופ שיט וקיד'תבש

 ןטימ זיוה סָאד רעביאנגעקטנַא טקנוּפ ,םי גערב ןופ טייוו טשינ ,הלואג

 רעשידיא רעסיורג רעד טניואוועג טלָאמעד טָאה'ס ואוו ,לדנטרעג טנָארפ

 רעטנעָאנ רָאג ַא ס'קילַאיב ,ןַאמפיוק הדוהי .רד ,הניגנ בהוא ןוא רעטנרעלעג

 ךוזַאב ןטשרע ןיימ תעב ,סטכַאנ-וצ-תבש ַא ןיא בוטש ןיא ןעמעוו ייב ,רבח

 טימ יא טנעקַאב ךיז עקַאט לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא .לארשי ץרא ןיא

 ריר ַא טשינ ךיז טגעלפ קילַאיב ןעמעוו ןָא ,זץ'יקצינווַאר טימ יא ןוא ן'קילַאיב

 רעד ןופ שיט ןקיד'תבש םייב ןסעזעג ךיא ןיב -- ןיהַא ןענַאד ןופ ןָאט

 ןסע וצ יעוועג ןיב ךיא טסַאג רענעדַאלעג סעמעוו ,החּפשמ רעטנָאמרעד

 ַא :לארשי ץרא ןיא ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ףיוא טייצלָאמ ןקיד'תבש ןטשרע ןיימ

 ןיש בָאה ךיא יו ,לדיימ רעטשרע רעד טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ קנַאד

 עקירעמַא ןופ ףיש רעד ףיוא קידנרָאפ ןפָארטעג יז בָאה ךיא סָאװ ,טקרעמַאב

 םענופ רעטסעווש ַא ןעוועג זיא ןוא ,לארשי ץרא ןייק לָאמ עטשרע סָאד

 ןעגניז ןטימ ןיא ןטלַאהעג טקנוּפ טָאה ןעמ .רעלזָאר ןודא ,תיבה-לעב

 רעד .ריטיטנָארפ רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רעצימע ןעוו ,תורימז

 שיט םענופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה החּפשמ-רעלזָאר רעד ןופ ןוז רעטסטלע

 ןבָאה סע ןוא ריט יד טנפעעג טָאה רע .זיא סָאד רעוו ןעז ןעגנַאגעג זיא ןוא

 ןיימ ןופ טנעקעג ךיא בָאה םענייא -- ןדיא ע'בושח ייווצ טלעטשעגניירַא ךיז

 -קיזומ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ןעוועג זיא רע ,ןייטשנעזָאר .רד :ךוזַאב ןטשרע

 יו םעדכָאנ ,רעטעּפש ךיא בָאה ןטייווצ םעד ןוא ,ביבא-לת ןיא טפעשעג

 ,זיא רע רעוו ןענופע גסיוא ,"םולש-תבש , ןטמירַאב ןטימ טסירגַאב ךיז טָאה'מ

 "יבבוח, הרבח רעד ןופ רענייא יו טלעטשעגרָאפ רימ רַאפ ךיז טָאה רע
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 ןייז ןענָאמרעד טשינ טציא ךיז ךיא ןעק ,רעדייל -- ביבא-לת ןיא "הניגנ

 .ןעמָאנ

 ייווצ יד ןטעבעג טשרעוצ טָאה ,רעלזָאר ןודא ,בוטש ןופ סָאבעלַאב רעד

 :טגערפעג ייז ייב רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןצעזוצקעװַא ךיז טסעג ע'בושח

 ?ןדיא עביל עניימ סעּפע ריא טגנַאלרַאפ סָאװ --

 עקירעמַא ןופ טסַאג רעגנוי רעד ואוו לעטָאה ןיא ןעוועג ןענעז רימ --

 טָאה ןעמ -- ןייטשנעזָאר .רד טשרעוצ ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןייא טייטש

 ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ .ךייא ייב ָאד ךיז טניפעג רע זַא ,טגָאזעג טרָאד זנוא

 ןָא טריפ סָאוװ ,שארב ןקילַאיב טימ טעטימָאק םענופ ןעמָאנ ןיא תוחילש ַא

 יבבוח, הרבח רעד ןופ טעטימָאק םנופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ,"תבש-גנוע , טימ

 ןימ ןעוועג זיא סָאד) ןַאמרעש ןודא םעד ןדַאלוצנייא -- ,"הניגנ

 קידנעייז ןעמונעגנָא טשרע ךיא בָאה ינדרי ןעמָאנ םעד ;ןעמָאנ רעלעניגירָא

 הנהמ לָאז רע זַא ,"תבש גנוע , םוצ (לארשי ץרא ןיא ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ףיוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,קילַאיב ררושמ ןביל רעזנוא ךיוא ןוא ,םלוע םעד ןייז

 סָאװ רעדָא ,תורימז טימ ,עּפָאריײא ןיא עזייר ןייז ןופ טרעקעגקירוצ טשרָאקָא

 ! ןביילקסיוא טעוװ ןיילַא רֶע

 טנַאה רעד ןופ שממ לפעל סָאד רימ זיא סָאד קידנרעהרעד

 ...רבא רעדעי רימ ןיא ןרעטיצ ןעמונעג טָאה סע ןוא ןלַאפעגסױרַא

 :סױרַא םיוק ,רענעקָארשעגרעביא ןַא ךיא בָאה -- ? טסייה סָאוװ --

 טשינ ןיב ךיא -- .ןע'ניײיטשנעזָאר .רד וצ ןפורעגנָא ךיז ,רעטרעוו יד טדערעג

 ךיא ןעוו .ןעמעננָא טשינ גנודַאלנייא יד רעבירעד ןעק ךיא ןוא וצרעד טיירג

 רַאפ סעקיסַאּפ סעּפע טימ טיירגעגוצ קירעהעג ךיז ךיא טלָאװ ,רעירפ סייוו

 ןעק סָאד -- זיא טשינ סָאװ ןעגניז ןײגסױרַא םתס רעבָא ,טייהנגעלעג ַאזַא

 ! טשינ ךיא

 הרבח רעד ןופ סָאװ ,רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןַאמרעש ןודא --

 טרָאט ריא ןוא תוחילש ַא טימ טקישעג ךייא וצ זנוא טָאה'מ -- "הניגנ יבבוח;

 הרבח רעד ןופ ןוא "תבש גנוע , םענופ ןטעטימָאק יד .ןגָאזּפָא טשינ זנוא

 יד טעוו ריא ביוא טקידיײלַאב קרַאטש ןליפ ךיז ןלעוו ,"הניגנ יבבוח;,

 !ןעמעננָא טשינ גנודַאלנייא

 .ןײגקעװַא ךיז טזָאל'מ ןוא ףיוא ךָאנרעד ךיז ייז ןבייה ,סָאד טגָאזעגּפָא

 ! םולש תבש --

 .עלַא רימ ןרעפטנע -- ! םולש תבש --
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 ;גָאז ַא לָאמַאכָאנ ןײיטשנעזָאר .רד טיג ,ריט רעד ייב קידנעייטש ןיוש

 ןעמל זנוא ןוא ,טייצ ןיא ןעמוק וצ ,ןַאמרעש ןודא ,ךייא ןטעב רימ --

 ! ןשיוטנַא טשינ ,םשה

 שיט םייב ןציז ןבילבעג ךיא ןיב ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייווצ יד ןעוו

 יד .ןגיושעג עלַא ןבָאה קידנקוק רימ ףיוא .רענערָאלרַאפ ַא שממ

 -להוא, ןיא םלוע ןַא רַאפ ןעגניז ןטערטסױרַא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 םעד רַאפ ךיז ןוא טליפעג ןײלַא ךיא זיולב טשינ בָאה "תבש גנוע , םייב "םש

 ,עלַא ןקָארשעג םעד רַאפ ךיז ןוא טליפעג ךיוא סע ןבָאה סע רָאנ ,ןקָארשעג

 ,שיט םייב ןסעזעג רימ טימ ןעמַאזוצ ןענעז עכלעוו

 זיא לארשי ץרא ןיא םלוע רעקיטלָאמעד רעד ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש יו

 ןצנַאג םענופ עטסשיטסילַאעדיא ןוא עטסנעש יד ןופ ,רחבומה-ומ ןעוועג

 -ןייפ ןוא שירעביילקרעביא קרַאטש ןעוועג זיא'מ .םוטנדיא ןשיאעּפָאריײא

 ַא זיב גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןופ ,גנידצלַא .רָאג זיב שירעקעמש

 ַא זיב ךוב ַא ןופ ,לַאנרושז-ןשירַארעטיל ַא זיב גנוטייצ-גָאט ַא ןופ ,טרעצנָאק

 תנידמ ןיא ןיוש ,טציא וליפא .קיסַאלק:-טשרע ןייז טזומעג טָאה ,עיצקעל

 עסערּפ רעשידיא רעד יבגל עסערּפ עשיאערבעה עכעלגעט יד זיא ,לארשי

 ! רעבליז טימ דלָאג עקירעמַא ןיא

 רעטעברַא ןַא ,ץולח ןעמערָא ןַא וצ ןײגנײרַא טנעקעג טלָאמעד טָאה ריא

 ןוא ,ףירצ רעדָא ,לריקלַא ןיילק ַא ןיא ,םילשורי רעדָא הפיח ,ביבא-לת ןיא

 ףיױא רעטערב עטסָארּפ ןופ לטעב טּפַאלקעגפיונוצ ַא ןעניפעג טרָאד

 רעד ףיוא רעבָא ,לקנעב רעדָא ,שיט ַא טימ ךיוא עקיבלעז סָאד ,ךעלצעלק

 ןבָאה סָאו ,רעכיב ײלרעלַא טימ ןסָאטס ןגעלעג ןענעז םיא ייב דרע

 רעד טָא ןעוועג ןעד רע זיא רעוו לייוו ! עילעטס רעד וצ זיב טגנַאלרעד

 ,טסיזַאנמיג רענעזעוועג ןיק טשינ בױא ,רעטעברַא רעד טָא ,ץולח

 -רדח רעטוג .ןטסקינייװ םוצ רעדָא ,רוחב הבישי ,טנעדוטס-טעטיסרעווינוא

 !?ּפָאק ןפרַאש ןטימ לגניא

 טשינ לָאמ ךס ַא ןבָאה ,ןגָאז תודע ךיא ןעק ,רעטעברַא עבלעז יד טָא

 ןכיק רעטעברַא יד ןיא טשינ וליפא ,סערעשטעוו ןייק געט עכעלטע ןסעגעג

 ןענעק וצ טלעג ןטרָאּפשעגּפָא ןטימ ידכ ,רעקיליב טסָאקעג טָאה'ס ואוו

 ַאשימ ,ן'צפח ַאשַאי ןליּפש טרעצנָאק ַא ןרעה וצ ףיוא טעליב ַא ןפיוק

 ּפיסָא ,ןע'נַאמרעבוה װַאלסינָארב ,ןע'נַאמרעיַאפ לאונמע ,ןע'נַאמלע
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 ןבָאה עכלעוו ,ןזָאוטריוװ עטמירַאב-טלעוו ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ץשטיװָאלירבַאג

 ! לארשי ץרא טכוזַאב לָאמ ןטשרע םוצ טלָאמעד

 ןודא רעד טגערפעג רימ ייב טָאה -- ?ןָאט וצ ריא טקנעד סָאװ --

 .שיט םייב ןָאנביױא קידנציז רעלזָאר

 ? טוט'מ סָאװ סייוו ךיא יו ערעשטעוו עזייב ַא ןסיוו ױזַא ךימ לָאז --

 לָאמ סָאד עטנַאקַאב ןיימ ךיז טָאה -- !ןטכַארטוצ סעּפע טזומ וד --

 סלַא טָאה יז סָאװ ,שיאערבעה רעדָא שידיא ףיוא טָאטשנָא ,רימ וצ טדנעוועג

 ,שילגנע ףיוא ,טנעקעג טוג ,ךעלריטַאנ ןירערעל עשיאערבעה

 ס'רעלזָאר ןודא םעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןַאמרעש ןודא ,טזומ ריא --

 טליּפשעג טָאה רע :רעקיזומ ַא ןעוועג ךיוא ןײלַא זיא סָאװ ,ןוז רעטסטלע

 ,ךיא ביולג ,טגנידַאבמוא -- .ביבא-לת ןיא רעטסעקרָא-רעטַאעט ַא ןיא לדיפ

 ,ָאד ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןכַאמ ךיז ריא טעוװו טשינַא ,"תבש-גנוע , םוצ ןייג

 | ! בָאנס ַא ףיוא יו ןקוק ךייא ףיוא טעוו'מ

 לָאז סָאװ רעבָא -- טרעפטנעעג ייז ךיא בָאה -- ,יײיטשרַאפ ךיא ,ָאי --

 יבַא ןעגניז ןוא "תבש גנוע , ןַא וצ ןעמוק טשינ ךָאד ןעק ךיא ? ןעגניז ךיא

 ןעשעג ןעק סָאד יו ,הליפת ַא סעּפע םתס רעדָא ,לדיל ַא סעּפע םתס ,סָאװ

 ַא ןייז סיואכרוד ךָאד ףרַאד סע ,ואוו-שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,עקירעמַא ןיא

 ַא ןבָאה סעּפע שטָאכ ,טסייג ןיא ןוא טסוג ןיא ןייז לָאז סָאװ ,ךַאז עקיסַאּפ

 ! טייהנגעלעג רעד טימ תוכייש עטנעַאנ

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ רעלזָאר ןודא רעד טָאה -- ! סיוועג

 רעדָא ,תורימז עקיד'תודועס-שולש יד טימ רודיס ַא רשפא טָאה ריא --

 | ,רעלזָאר ןודא םייב ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ? ל'מיליהת ַא

 ןופ קיניזומ םוצ טדנעוועג רעלזָאר ןודא רעד ךיז טָאה -- ,ןימינב --

 ןזיוועג טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,ל'רוחב רעקירָאי ןצפופ-ןצרעפ ַא ,בוטש

 ןוא םירפס עפַאש רעד וצ ייג ,טוג ױזַא ייז -- טסילעשט ןטוג ַא ןופ םינמיס

 םעד סע ביג ןוא םיליהת ןטימ רודיס ןבָארג ןיימ סױרַא טרָאד ןופ םענ

 ! טסַאג

 רודיס ןבָארג ןטימ דחוימ-רדח ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ךָאנרעד ןיב ךיא

 זיב -- ןרעטעלב ןוא ןשימ לענש ןעמונעג זעוורענ בָאה ןוא םיליהת ןטימ

 בָאה ךיא ."יניע אשא , ,א"כק םיליהת לטיּפַאק ןפיוא ןלַאפעג זיא גיוא ןיימ

 קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה םיליהת לטיּפַאק ןטימ ןריצַאּפשמורַא ןעמונעג

 יד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ קידנ'רזח'רעביא ,רענעגושמ ַא יו ,רדח ןרעביא
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 ךיא זיב ,םיא ןופ ןיימ םעד ,ןקנַאדעג יד ןרעלקרעביא ןוא ןטכַארט ,רעטרעוו

 םענעפַאשַאב-יינ ַא ןעגנילק ןרעיוא עניימ ןיא טרעהרעד לָאמ ַא טימ בָאה

 .ןעגנירדניירַא רימ ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,ןוגינ

 ,רערָאלק ןרעוו וצ ןביוהעגנָא רימ ןוגינ רעד טָאה רעטייוו לָאמַא סָאװ

 ןוא .רע'טלוב ןוא רעפרַאש ,רעקידוועעז ,רעכעלטנורג ,רעכעלדנעטשרָאפ

 םעד ךיא בָאה ,ןצנַאגניא ןיוש םיא בָאה ךיא זַא טליפרעד ףוסל בָאה ךיא ןעוו

 ןיא חומ ןיא ךיז ייב ןלענקנייא ףיט ןעמונעג רעטרעוו יד טימ ןעמַאזוצ ןוגינ

 ןעמונעגנָא טוג ךיז טָאה רימ ןיא רבא רעדעי זיב ,המשנ רעד ןיא ןוא ןצרַאה

 טָאה עיצַאניבמָאק יד ןוא -- רעטרעוו יד טימ יא ןוא ןוגינ םעד טימ יא

 גנולצולּפ טמענ סָאװ ץנַאלפ ַא יו ,רימ ןופ ןעגניזסורַא ןעגנַאפעגנָא

 ,יירפ רעד ףיוא -- דרע רעד ןופ ןצָארּפשסױרַא

 ַא בָאה ךיא ןוא רדח םענופ קירוצ ןעגנַאגעגסױרַא רעטעּפש ןיב ךיא ןעוו

 :ענדָאמ ױזַא סעּפע טקוקעג רימ ףיוא עלַא ןבָאה ,"!סע בָאה ךיא,, :ןָאטעג גָאז

 וצ ןעגנַאגעג טרָאד טלָאװ ןירָאטעּפמיק ַא יו טקנוּפ ןענַאטשעג זיא'מ

 | ...דניק

 ענעקָארשעגרעביא ןַא ךיז טָאה -- ! סיוא טסעז וד סַאלב יוװ רָאנ עז --

 .עטנַאקַאב ןיימ רימ וצ ןפורעגנָא

 טציא ייג ךיא -- ןקיאורַאב טריבורּפ ריא ךיא בָאה -- ,טשינרָאג זיא'ס --

 ןעמוק טסעוו וד זוא ,ןָאטרעביא ןוא ןשַאװמורַא ךיז ,ןײרַא לעטָאה ןיא קירוצ

 ! "םש-להוא , ןיא ןייג ןעמַאזוצ ךָאנרעד ןלעוװ רימ ןוא ,רעטעּפש לסיבַא

 ַא ןעקנורטעג רעדָא ,טורעגּפָא לסיבַא רעירפ ךיז ריא טלָאוװ רשפא --

 ,רעלזָאר תרבג ,בוטש ןופ עטסָאבעלַאב יד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ? ייט זָאלג

 טרעפטנעעג ריא ךיא בָאה -- טייצ ןייק ָאטשינ זיא'ס ,קנַאד ַא ,ןיינ --

 .קעוַא ןיב ןוא

 ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,"םש-להוא , םוצ קידנעיײג געוו ןפיוא ,רעטעּפש

 זיא רעכלעוו ,ןַאמשַא .א גרוטַאמַארד ןשיאערבעה ןטנַאקַאב םעד ןייג ךיוא

 לטעטש ַא ןיא עטנַאקַאב ןיימ ןופ רערעל רעשיאערבעה רעד ןעוועג לָאמַא

 ןעמוקעגוצ יירד עלַא ןענעז רימ רעטנענ סָאװ .קסלָאדָאּפ ,ץעינעמַאק ןבעל

 רימ ןעייטש טָא .גנַאגכרוד רעד ןרָאוװעג זיא רערעווש ץלַא ,"םש להוא , םוצ

 ןיא "םש-להוא, םעד םורַא .ןייג טשינ רעטייוו ןעק'מ רעבָא ,טנעָאנ רָאג ןיוש

 ןטנַאיצילָאּפ עשידיא יד ןוא עסַאמ עטכידעג עצרַאוװש ַא טייטש ןסיורד
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 גנערדעג רעד ןוא ךיז טּפוטש םלוע רעד .ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןענעק

 ...רערעווש ץלַא טרעוו

 גערפ -- ? ריט רעד וצ ךיז ןעמ טגָאלשרעד ױזַא יו ? ןעמ טוט סָאװ --

 ,גרוטַאמַארד םייב ךיא

 ! ןייגכרוד ןענעק טשינ ָאד לָאמנייק טעוו'מ -- רע טרעפטנע ,טכעלש --

 ןטנַאיצילָאּפ-הנחמ רעד ןופ טּפױוה רעד :סנ ַא ןעשעג זיא לָאמַא טימ

 םיא וצ ךיילג זיא רע ןוא גרוטַאמַארד םעד ןעזרעד ץעגרע ןטייוו ןופ טָאה

 .ןעמוקעגוצ

 וצ שיאערבעה ףיוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ! טוג ןייז טעוו סע --

 םיוק יירד עלַא ךָאנרעד זנוא ןעמ טָאה ןטייקירעוװש עסיורג טימ .ןע'נַאמשַא

 ףיוא ןעוועג טושּפ זיא סע .קיניײװעניא טעקסַאטעגנײרַא ןוא טּפוטשעגכרודַא

 טָא ,ןטייז יד ּפָא רימ ןעמ טסייר טָא זַא טליפעג בָאה ךיא ,ןעמוקוצמוא

 -- -- -- ּפָאק םעד ,סופ ַא ,טנַאה ַא ךיא רילרַאּפ

 שממ ןענעז ןשטנעמ ;גיוא ןַא יו לופ ןעוועג זיא לַאז-"םש-להוא , רעד

 ןיוש טָאה ןוז יד ,לקנוט בלַאה ןעוועג ןיוש זיא סע .טנעוו יד ףיוא ןעגנָאהעג

 קידתושמשה ןיב ןבָאה ןלַארטש יד ןוא ,ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג

 ,טקיטשעג ךיז ןבָאה רימ ."םש-להוא, ןופ רעטסנעפ יד ךרוד טקוקעגנײרַא

 סָאװ ,שיט ןָאנבױא םייב טצעזעגרעדינַא ךיז זיא סע יוו ףוס לכ ףוס רעבָא

 ,הבישי ַא רעדָא רדח ַא ןיא ךעלגניא יוװ ,ןטייז עדייב ןופ טצעזַאב ןעוועג זיא

 ןגעקטנַא טקנוּפ םינּפ לא םינּפ ןסעזעג ןיב ךיא .ןרעדנַא ןגעקטנַא רענייא

 ןבעל ןוא ,םכילע םולש ןעמערַאװ ַא ןבעגעג רימ טָאה רעכלעוו ,ן'קילַאיב

 טימ ןָאזנעסָאמ ןויצ-ןב .רד ןוא יקצינוװַאר ןסעזעג טייז ןייא ןופ ןענעז םיא

 ןטעָאּפ יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,דרָאב-לצרעה רעצרַאװש רעד

 -ןב .ש גָאגַאדעּפ ןוא רעביירש רעד ןוא ,ץיבונועמש דוד ןוא ןַאמכיפ בקעי

 ןכעלטיא טשינ יא ןוא ןעז טנעקעג טשינ טוג יא ךיא בָאה ערעדנַא יד .ןויצ

 ןענַאטשעג ןענעז שיט ןטײרּפשעגרעביא ןסייוו ןפיוא .טנעקעג ךיא בָאה

 עקידלארשי:ץרא ענעדלָאג עסיורג טימ סעצינווָאטכורפ ענרעזעלג

 .רעקוצ יו סיז ןענעז ןוא גנירג ךיז ןלייש סָאװ ,ןצנַארַאמ

 ךיא ןוא ,טעקַאלַאב ךיז ןשיווצ טָאה םלוע רעד ,קידלמוט ןעוועג זיא סע

 ץלַא זיא סָאד רעבָא . . .רעטיצ טימ לופ ,ןעליוק עסייה ףיוא יו ןסעזעג ןיב

 ןוא למוט רעד טקַאהעגרעביא לָאמַא טימ טרעוו טָא -- ...ןעוועג טשינרָאג

 ךיז טָאה קילַאיב יו ןעזרעד טָאה םלוע רעד :ליטש טרעוו סע
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 ַא רעה ךיא . . . דחּפ ַא ןלַאפעג טציא טשרע זיא רימ ףיוא ןוא ,טלעטשעגפיוא

 ןקידעבעל ַא ןבעגּפָא טעוו רע רעדייא זַא ,טגָאז קילַאיב יוו רעקידרעטיצ

 ץבושח ןגנוי ַא ןלעטשרַאפ םדוק רע ליוו ,עּפָאריײא ןיא עזייר ןייז ןופ סורג

 ,רעטרעוו יד טימ ןָא טגנַאפ רע ןוא ,רעלטסניק ַא ,עקירעמַא ןופ טסַאג

 :ןורכז ןיא רימ ייב טצירקעגנייא ףרַאש ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןַאמרעש ןופ) ןמ-ריש :הקירמאמ חרוא -- דבכנ חרוא ונל שי ! יתובר --

 טָאה סָאװ "ריש , םעד ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא "ןמ-ריש , טכַאמעג קילַאיב טָאה

 -ריש .רמ ונל רישי וישכע ! ותליהת ןכ ומשכ ,ומש (..ררריש :יוװו ןעגנולקעג

 !ויתורישמ (רעקינייוו לסיבַא ןגיוצעג "ריש , םעד רע טָאה לָאמ סָאד) ןמ

 ןטעבעג ךימ טָאה קילַאיב .טרידָאלּפַא ךָאנרעד טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 רימ ןענעז סיפ יד זַא טליפעג בָאה ךיא רעבָא ,ןלעטשפיוא ךיז לָאז ךיא זַא

 ךיא בָאה ,ןלַאפמוא ךיא לעוװ ןלעטשפיוא ךיז לעוו ךיא זזַא ןוא ט'שלח'עגּפָא

 רעמ ןייז לָאז סע ידכ ,ןציז רעסעב ליוו ךיא זַא :ץורית ַא טגָאזעג םיא

 ןצרַאה ןיא ןוא . ..טרעצנָאק ןייק יו ןקוקסיוא טשינ לָאז סע ןוא רעמיטניא

 ןופ רעכיג סָאװ ןעמ טפיולטנַא ױזַא יו ,טָאג :טכַארטעג ךיא בָאה ךיז ייב

 ןַא ,ךיז טימ ט'הנעט'עגנייא קינייווניא ךיא בָאה ,זיא סָאד רעבָא ? ןענַאד

 ! ןפלעה טשינרָאג ריד טעוװ סע ,לטָאמ ,ןעגניז טזומ וד ! ךַאז עכעלגעממוא

 יו טעמכ ךיא בָאה ! טזומ וד ! טזומ וד ! ןריפכרוד סע וטזומ ,ָאד ןיוש טסיב

 בָאה ךיא ןוא ,טרַאװעג לייוורעד טָאה םלוע רעד ...ךיז וצ ןעירשעג

 ךיא זַא ,ןזיועגסיוא רימ ךיז טָאה סע ?ןָא ןעמ טביוה ױזַא יו :טכַארטעג

 .ןענעפע ןענעק טשינ ליומ סָאד לעװ

 ! םיכחמ ונחנא -- רימ וצ ןָאטעג גָאז ַא קילַאיב טָאה -- ,ןמריש רמ ,ונ

 ןיב ךיא ױזַא יוו .ןביוהעגנָא בָאה ןוא טלעטשעגנייא ךיא בָאה ךעלדנע

 ,..טשינ םויה דע ךיא סייוו ,תוכז סעמעוו טימ ,ןעגנַאגעגכרוד

 ,"יניע אשא , םיליהת לטיּפַאק םעד ןעגניז טקידנעעג בָאה ךיא זַא רעבָא

 קרַאטש ױזַא ,שארב שיט-זָאנביױוא םעד טימ ,לַאז ןיא םלוע רעצנַאג רעד טָאה

 סָאװ !ּפָארַא למיה םענופ טלקייקעג ךיז ןטלָאװ ןרענוד יוו ,טרידָאלּפַא

 ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,שיט-ןָאנבױא םייב םיא טימ ערעדנַא יד ןוא ,קילַאיב

 לָאז ךיא זַא ,וטעברעד טשינ ךימ ךָאנרעד ןבָאה ,לַאז-"םש-להוא , ןיא םלוע

 רימ ייב ןעוועג טשינ זיא סע .ןפלָאהעג טשינ ייז טָאה ,ךַאז ןייא ךָאנ ןעגניז

 רימ ןיא תוחוכ עלַא זַא ,טליפעג בָאה ךיא :טושּפ ץנַאג רָאנ ,תונשקע ןייק
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 ךיא . ...ליומ סָאד ןענעפעפיוא טשינ רעמ ןעק ךיא ןוא ןעגנַאגעגסיוא ןענעז

 ...קנַאד ןייק ןגָאז טנעקעג טשינ וליפא בָאה

 ליפ ךָאנ רעבָא ,ןוגינ ַא ןופ טרובעג םענופ עטכישעג יד זיא סָאד

 טָאה םרוג רעד טָא !םרוג ןייז ןעוועג זיא קילַאיב סָאװ :זיא רעקיטכיוו

 עשילַאקיומ ערעדנַא ליפ ךָאנ וצ םענייז רבחמ םעד טריפעג ךָאנרעד

 גנַאל ױזַא ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיא לעװ ,היכז יד טָא ןוא -- ןעגנופַאש

 !ןבעל לעוװ ךיא יו

 ָאקיסקעמ ,(טנַאקַאבמוא םוטָאד) "עמיטש יד

 "ןּבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , ס'יקסנישמור

 זיא יקסנישמור זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמ טמוק ,"ןבעל ןיימ ןופ

 ךָאנ ןוא רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ַא ןייז וצ ןרָאוװעג ןרָאבעג יוװ סעּפע

 זיא רעטַאעט רעשידיא רעד .רָאטיזַאּפמָאק-רעטַאעט רעשידיא ַא -- רעמ

 טבעלעגסיוא םיא ןיא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןפַאשַאב םיא רַאפ יו סעּפע

 רעד עשידיא רעקילדנעצ ןופ רבחמ ַא יוװ ,רעפַאש-קיזומ ַא יו זיולב טשינ

 ַא יו ךיוא רָאנ ,ןסנַאמָאר ןוא רעדיל ,סעטערעּפָא-רעטַאעט עכיירגלָאפ

 -רעדנַאנופ ךיז ןוא ןסקַאװ ןפלָאהעג רעטַאעט ןשידיא םעד טָאה סָאװ רעיוב

 .ןעילב

 ןיא ךרוד טייג ןפַאש ןוא ןבעל ס'יקסנישמור ןופ רָאי קיצרעפ עצנַאג

 ןעוו ץיקסנישמור וצ ןעמוקעג זיא רעטַאעט ןשידיא םוצ עביל יד .ךוב םעד

 עטשרע ןייז ןעוועג זיא סע .לגניא ַא טעמכ ,גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע

 ןצרַאה ןיא ףיט םיא ייב ןקעטש ןבילבעג יז זיא עביל עטשרע ןַא יו ןוא ,עביל

 ןעז וצ זיא סע יוװ ,יקסנישמור ןוא .רערעדנַא ןייק טימ ןטייברַאפ וצ טשינ --

 ...סעביל ךס ַא טריפעג טָאה ,ךוב םע;פ

 ...לוש יד ןעוועג "עביל , עטשרע ס'יקסנישמור זיא ,קידנגָאז תמא םעד

 ןיא רעבָא ,עמַאמ ַא ביל טָאה ןעמ יו ,טַאהעג ביל זיולב רע טָאה לוש יד רָאנ

 -- לדיימ ַא ןיא ךיז טבילרַאפ עמ יוװ ,טבילרַאפ ךיז רע טָאה רעטַאעט

 ןייז ןופ ט'רוכיש'רַאפ ןעוועג זיא רע ...ןרעיוא יד רעביא זיב טבילרַאפ

 ןעגנַאלק , ךוב ןשיפַארגָאיבָאטױא ס'יקסנישמור ףסוי ןענעיילרעביא ןכָא 1
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 ךָאנ רשפא ןוא רעקינייװ ךרע ןַא טשינ ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ךוזַאב ןטשרע

 ןגנוי םעד טָאה שוק רעטשרע סעקשטינָאס ! שוק "סעקשטינָאס , ןופ יו ,רעמ

 רע זיא טלמוטעצ ךָאנ רעמ רעבָא ...טלמוטעצ קרַאטש ן'יקסנישמור

 ןעגנוריסַאּפ עדייב .רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז ןופ ןרָאװעג

 ןעגנוזעג טלָאמעד טָאה רע .ענדָארג טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז

 ,רעמינָאלס עשָאי 'ר ןזח ןטמירַאב םייב רָאכ ןיא *טלַא,

 ַא םתס וצ יוװ ,שרעדנַא ןייז ךעלנייוועג ףרַאד ךוב ַאזַא וצ גנַאגוצ רעד

 ןיא טקַאּפעגנײרַא טָאה יקסנישמור סָאװ לַאירעטַאמ רעד .קרעוו שירַארעטיל

 ץעלַא וו רעמ ךס ַא טרעוו םעד טָאה ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , ןייז

 .ןעמונעגנעמַאזוצ "תונורסח, עשירַארעטיל

 רעד םורַא ןַאט רעכעלטייהנייא רֶעמ ַא טדַאשעג טשינ טלָאוװ יאדווַא

 ןענייז סע ! ךוב םענופ דלעה-טּפוה רעד זיא רעכלעוו ,יקסנישמור רוגיפ

 ערעדנוזַאב ליפוצ ,רענעט ענעטָאשעצ עלעצנייא ליפוצ ןַארַאפ ןטרָאד

 ...ץינָאמרַאה קינייװו וצ ןוא ,ןעגנַאזעג-ָאלָאס ליפוצ ,סעידָאלעמ

 יקסנישמור ןעוו .טנַאסערעטניא ךוב סָאד טשרע טכַאמ סָאד דָארג רעבָא

 שירַארעטיל ןייז וצ סיואכרוד טסיילפעג ןוא טצעזעגקעוַא ךיז טלָאװ

 םעד יו ךוב םענופ רוטקורטס יד רעמ ןבָאה ןעניז ןיא ,ןטלַאהעגסיוא |

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ םיא ןופ ךס ַא רָאג רשפא טלָאװ טלָאמעד ,טלַאהניא

 רצוא ןַא "ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , ס'יקסנישמור ןיא ןטרָאד טניפעג ריא

 עטנַאסערעטניא ,רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןעגנוריסַאּפ עוװַאקישט ןופ

 -קרעמ ,ןטנעגיריד:רָאכ ןוא סרעגניז ,םינזח עטמירַאב טימ ןשינעגעגַאב

 רעד ןעמעוו ,לגניא ןשידיא רענליוו ַא ןופ ןעגנובעלרעביא עקידריוו

 ןוא ,"טלַא-לקעלג, ַא ,לכ'לוק ןסיז ַא טימ ןעוועג הכזמ טָאה רעטשרעביוא

 רעד -- "רעסערפ-ןטָאנ רעד עקשָאי, סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב לענש זיא
 יד ןופ רענייא זיא סָאװ ,יקסנישמור ףסוי רעטסואווַאב-טוג רעקידרעטעּפש

 ,עקירעמַא ןופ זיולב טשינ רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ןרוגיפ עטסנעעזעגנָא

 ,טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא רָאנ

 יקסנישמור סָאװ ,ןבעל םענעגייא ןייז ןופ ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ יד

 זיא סע .קיטכיוו רָאג זיב זנוא רַאפ ןענייז ,ךוב ןייז ןיא זנוא טלייצרעד

 ץנַאג ןייז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ךיז רַאפ דליב רָאלק ַא ןבָאה וצ קיטכיוו

 ַא טשרע וצ זנוא רַאפ טלָאמ רע .רעטַאעט ןשידיא םעד ןבעגעגקעווַא ןבעל

 טָאה רע רעכלעוו ןיא הביבס עצנַאג יד ןוא ןרעטלע ענייז ןופ דליב
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 ענייז ןופ זנוא רע טליײײצרעד ךָאנרעד .ןרָאי-רעדניק ענייז טכַארברַאפ

 ;ןַאהַאק ןזח רענליוו ןטמירַאב םייב רָאכ ןיא "לרעגניז , סלַא טירט עטשרע

 םעד ןגעוו ;םידמלמ ענייז ןופ ;רדח ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ

 ןיא ןוא םינזח עטמירַאב ייב טנעגיריד ַא וצ לרעגניז ַא ןופ גנַאגרעביא

 רעביא םיא ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאוװ טקילפנָאק ןפרַאש םעד ןגעוו :רעטַאעט

 ןביילב רע לָאז יצ -- ןכַאמּפָא ךיז ייב קידנענעק טשינ רעטַאעט ןוא לוש רעד

 ןייז טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןוא -- ןיהַא ןייג רעדָא ןטרָאד

 .ערעירַאק רעשילַאקיזומ

 ןיא טכַארברַאפ יקסנישמור טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצנַאװצ עטשרע יד

 -- ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ יד ןיא ןײרַא זנוא טריפ רע .דנַאלסור "ןשירַאצ ,

 -קרעמ זיא סע) טלעוװ-רעטַאעט רעד ןיא ןוא טלעוו רעשי'נזח רעד ןיא

 טלעוו עשינזח יד .(!?ןעמַאזוצ זנוא ייב ןעייג ןטלעוו ייווצ יד טָא יו :קידריװ

 ךיז רעטניה עיצידַארט רעכייר ַא טימ עטעוועדנופעגנייא ןַא ,עטלַא ןַא זיא

 ַא ,עיינ ַא טשרע ךָאנ זיא טלעוװ-רעטַאעט יד .ןבעל ןשידיא תורוד עגנַאל ןופ

 ַא יוו טיצ ןוא טצייר סָאװ ,לדיימ עקירָאי-ןצכַא ןַא יו ,עקידלּפַאצ ַא ,עשירפ

 ...טענגַאמ

 רעד ןופ ןסײרוצּפָא ךיז ןיקסנישמור רַאפ בײהנָא ןיא רעווש זיא סע

 ןיוש יו ,רעבָא . . .קידלוש סעּפע ריא זיא רע זַא טליפ רע .טלעוו רעשינזח

 טָאה רע ןוא -- רעקידלּפַאצ ,רעשירפ ,רעגנוי זיא רעטַאעט רעד ,טגָאזעג

 ןופ ןוז סרענשזריק םעד לדנעמ-השמ (. ..! םוטעמוא טגיז טנגוי יד) .טגיזעג

 טגָאזעג בָאה ךיא .רעטַאעט םוצ קעװַא טייג ןוא לוש יד טזָאלרַאפ ענליוו

 םינוגינ-לוש יד ןופ ךס ַא רָאג םורָאװ .קיטכיר טשינ זיא סָאד -- טזָאלרַאפ

 ןיא .ףױרַא עניב רעד ףיוא רעטַאעט ןשידיא םוצ טכַארבעג יקסנישמור טָאה

 ייב ריא טרעה ,םענייז סנַאמָאר רעדָא דיל ןדעי ןיא ,רענייז עטערעּפָא רעדעי

 ןיש ,רעטעּפש ןרָאי טימ .הניגנ:לוש רעכייר רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא םיא

 רע טָאה ,ּפָאק ןרעביא זיב רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ןָאטעגנײרַא קידנעייז

 עלעיצעּפס ןביײרשנָא ןוא ןצעזקעװַא ךיז טייצ ןענופעג ןגעווטסעדנופ

 -פיוא ךיוא זיא רע ןוא "השמ חמשי, ,"רישי זָא, :יוװ ,סעיציזָאּפמָאק עשינזח

 ןייז רעטנוא ןטרעצנָאק ףיוא דנַאברַאפ-םינזח רעקרָאי-וינ ןטימ ןטָארטעג

 .ץנעגיריד

 ךוב םענופ לייט רעכלעוו ,גנוניימ ַא ןגָאװצסױרַא גנירג טשינ זיא סע

 יד טימ זנוא טנעקַאב רע ןכלעוו ןיא רעטשרע רעד :רעטנַאסערעטניא זיא
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 רעטייווצ רעד יצ ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא ןטלעוו ייווצ עטנָאמרעד-רעירפ

 טלַאה ךעלנעזרעּפ .עקירעמַא ןגעוו סיואכרוד ךיז טדער סע ואוו ןטרָאד לייט

 רעמ זיא רע .רעטסטנַאסערעטניא רעד זיא לייט רעטשרע רעד זַא ,ךיא

 רַאפרעד רעבָא .ןרָאװעג זבירשעגנָא רעסעב ךיוא זיא ןוא שיפַארגָאיבָאטױא

 עשידיא עטמירַאב עגיה יד ןופ לייט ןטייוצ םעד ןיא עײרעלַאג יד זיא

 יד רַאפ שזַא טלדניווש סע .עכייר ַא רעייז םינזח עטנענימָארּפ ןוא ןרָאיטקַא

 רעטַאעט ןשידיא םעד ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עסיורג יד ןופ ןעמענ יד ןגיוא

 ןופ ןעמענ עטנכערעגסיוא יד טימ זיא עקיבלעז סָאד .טכַאמעג טמירַאב ױזַא

 ליפ ױזַא גנַאזעג ןזעיגילער רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,םינזח עסיורג יד

 .עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא סָאד טרעכיײרַאב

 ןייק ,עלעבייטש ןייק ןלַאפ טינ טזָאל יקסנישמור זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 יד ןופ םענייק ףיוא טשינ ךיוא ןוא ,רעטַאעט ןשידיא ןפיוא טשינ עלעקנירּפש

 ,ןטנעגיריד-רָאכ ,סרעגניז ,םינזח ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא ייס ,רעלטסניק

 רעכיז טלָאװ סע .ךוב ןייז ןיא טנָאמרעד רע עכלעוו ,ןסעיּפ ןופ סרעביירש

 רעבָא .גנוקרעמַאב עשיטירק עסיוועג ַא ןטרָאד ןוא ָאד טדַאשעג טשינ

 סע זיא רע יו ,רעטַאעט ןשידיא ןיא טבילרַאפ ױזַא ץלַא ךָאנ זיא יקסנישמור

 טשינ ןעמ טעז ,טבילרַאפ זיא ןעמ זַא ןוא .קירוצ רָאי קיצרעפ טימ ןעוועג

 . ..תונורסח ןייק

 םעד קנַאד ַא רַאפרעד טמוק סע ןוא ,ןבעגעגסױרַא ןייש זיא ךוב סָאד

 רע'בושח ַא ןיא יקסנישמור ואוו ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ןופ דנַאברַאפ

 ןרעיוא יד ןיא ּפָא טגנילק "ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק , ס'יקסנישמור .דילגטימ

 ,טנעיילעג ךוב סָאד ןיוש טָאה ריא יו םעד ךָאנ טייצ עגנַאל ַא

 .י .נ ,1945 ,יַאמ ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק,
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 ןצירּפש עשילַאקיזומ

 .ןעמַאזוצ השודק ןוא טסנוק זיא'ס -- עיסעפָארּפ ַא יו רעמ זיא תונז װה

 זיולב טשינ זיא ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ לייט רעשיגרוטיל רעד

 ,רעטסקילַאװק עמַאס רעד ךיוא רָאנ ,רעטסקיטכיוו עמַאס רעד

 -טנורג טשינ זיא'מ ביוא ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ןייק ןייז טשינ ןעק'מ

 .ללכב תונזח ןיא תואחסונ עשידיא ענעדישרַאפ יד טימ טנוװַאהַאב

 ױזַא ,רעגייטש ןשידיא ןָא ןבעל שידיא ןייק ןייז טשינ ןעק'ס יו טקנוּפ

 עשידיא יד ןיא טשינ טלצרָאװ סָאװ ,הניגנ עשידיא ןייק ןייז טשינ ךיוא ןעק

 .תואחסונ

 .ןעמוג ןרַאפ ןייוו רעטלַא יו זיא ,תואחסונ עשידיא יד ןופ םעט רעד

 רָאנ ,רעקיטרַאנגיײא ןַא זיולב טשינ זיא ויטַאטישטער רעשינזח רעד

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רעצנַאג רעד ןיא רעקיטרַאקיצניײיא ןַא ךיוא

 זיא רעייפ רעדעי טשינ רעבָא ,רעייפ םענעגייא ריא טָאה טסנוק רעדעי

 זיא רע לייוו ,רַאפרעד קיליײה זיא טסנוק רעשי'נזח ןופ רעייפ רעד .קיליײיה

 ,טייקכעלטעג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד

 םינזח יד עכלעוו ,תוליפת יד ןבָאה ףמַאק-טייהיירפ ןגנַאל רעזנוא ןיא

 .לָאר עטסערג יד טליּפשעג ,קלָאפ םוצ טכַארבעג ןבָאה

 ןוא ףמַאק ,דיירפ ןוא רעצ ,טעבעג ןוא ןייוועג ,טסיירט ,גנונעפָאה

 ןוא ּפָא ךיז טלגיּפש ,רעיודסיוא ןוא הרובג ,ןביולג ןוא טומ ,טײקנסָאלשטנַא

 ,תואחסונ ןוא תוליפת ערעזנוא ןיא ּפָא טגָאלש

 רעצנַאג רעד ןיא עטסמַאזקריו עמַאס סָאד זיא טרָאוװ-הליפת סָאד

 .עיזעָאּפ
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 .ןדיא םענופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד

 ,ןכַאז ךס ַא ןָא -- ךיז טײגַאב ןוא -- ןיײגַאב ךיז ןעק ןבעל עשידיא סָאד

 ןזח רעד -- ןדייל זיא ןוא ןדיירפ ןיא .ןזח םעד ןוא תונזח ןָא טשינ רעבָא

 גנַאל ָאד ריא טָאה -- ָאטשינ זיא רע ןעוו .ָאד לָאמעלַא זיא ןוא לײטנַא טמענ

 ...ןיסיק .י רעביירש םענופ היול יד ןייזייב טפרַאדעג קירוצ

 . ןטנעיילעג-לופ ןייז ןיא ,רעקידעבעל רעד ,ןבירשעג רָאנרעד טָאה יו

 טימ תוכייש ןיא ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא ,"דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא , קירבור

 .""רענדער ןעצ רעדייא ,ןזח ןייא רעסעב , :היול ס'ניסיק

 ַא זיא ,קיזומ ןוא הניגנ רַאפ שוח ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא טימ

 ,רדח ןייא ןיא ןייז וצ ארומ

 טיפ

 סָאװ ,"ןל-עמשמ-אק-יאמ , םעד ןיא טײטשַאב ,תונזח ןופ טייקסיורג יד

 ?ןרעה רענעי ןוא רעד ךימ טזָאל סנױזַא

 .רעגניז ַא ךָאנרעד טשרע -- רעטעב ַא ןייז םדוק ףרַאד ןזח ַא

 רָאנ ,"יירשעג , ןכיוה םעניא טשינ טגיל תונזח ןופ טסנוק ע'תמא יד

 ןוא עבלַאה ,עליטש יד ןיא -- "הקד הממד לוק, םעניא ,גָאז ןליטש םעניא

 -ָאנַאיּפ ,סעידָאלעמ ןוא רענעט ןגייוושסיוא ןענעק ןיא ,רענעט לטרעפ

 .למיה םעד ןכיירג ןפרַאד סָאװ ,ָאמסינַאיּפ

 טרֿפפ

 ,ןעמולב ןָא ןטרָאג ַא יװ זיא ,ןצרַאה ןיא ןוגינ ַא ןָא שטנעמ ַא

 ןסירעגנָא קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,"הניאצ , לדיל עשירַאנ ,עטכייל סָאד

 רעד יוװ ,ןָאט וצ ליפיוזַא טקנוּפ הניגנ-לארשי טימ טָאה ,עקירעמַא ןיא ָאד
 ןרעוו תורוש יד ןעוו ,גָאט ןעמערַאװ ןקיטנייה ןטימ יינש רעקירָאידַא-רַאפ

 .ןבירשעג

 טיפ

 ,רעדיל ערעשיטייל רעמ ךס ַא זַא ,ןרעוװ טגָאזעג ףרַאד תמא רעד ןוא
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 טָאה "הניאצ , לדיל סָאד יווװ ,רעטרעוו ענעבירעגּפָא רעקינייוו ךס ַא טימ

 ,ללכב הניגנ רעשידיא ןוא -- לארשי טימ תוכייש קיצניוו ךיוא

 טמוק'מ ןעוו ,טציא רעבָא ,טכַאמעגסיוא טשינ רשפא סע טָאה רעירפ

 ןופ טמוק סָאד ןוא סָאד זַא ,ןָא טיג'מ ןוא טייקכעלטנעפע רעד ןיא סױרַא

 ַא ןגָארט סיואכרוד ףרַאד'ס ,לעיַאר ןוא טכע ןייז סע ףרַאד ,לארשי

 ! רעטקַארַאכ ןקיד'לארשי

 ,רעקיזומ רעשיטייל ,רָאטיזָאּפמָאק רעטסנרע זיא טשינ רעכלעוו טלָאװ

 ַא וצ קיזומ ןביירש וצ טגַאוװעג ,קלָאפ ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ תוירחא טימ

 ןעגנוזַאב טרעוו ךײט-ַאגלָאװ רעדָא ,ךייט-יּפיסיסימ רעד ,לשמל ,ואוו ,דיל

 !ןיינ ? ןוגינ ןשײדיסח ַא ןופ טסוג ןיא --

 ,"ילואו , דיל ס'לחר ןירעטכיד רעד ןעמונעג ןעמ טָאה ,רעבָא ,זנוא ייב

 יד טָאה'מ ןוא ,"תרנכ, עלע'מי עלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןעגנוזַאב טרעוו'ס ואוו

 ...רענעט-עפַאק עקסנַאגיצ-שיסור ןיא טדיײלקעגנָא רעטרעוו

 ױזַא רעטייוו סע רָאט טציא -- רעירפ ןעוועג זיא'ס סָאװ עלַאמ רעבָא

 טרָאד ןופ טמוק סָאװ ץלַא ןוא ,הכולמ ַא לארשייץרא זיא טציא ! ןייג טשינ

 ! לארשי ןופ טסוג ןיא ןוא טסייג ןיא ןייז סיואכרוד ףרַאד --

 יו רָאלק זיא סָאד ,עמיטש ַא ןבָאה ףרַאד -- ללכב רעגניז ַא ןוא ןזח ַא

 ,גָאט רעד

 ,ןזח ַא טּפיוהרעד ןוא ,רעגניז ַא ףרַאד ,עמיטש ַא יוװ ךָאנ רעמ רעבָא

 ,ץרַאה ןבָאה

 ןיק ןדליבסיא טשינ ןעק'מ רעבָא ,עמיטש ַא ןדליבסיוא ןעק'מ

 ...ץרַאה

 טרָאד טלעפ ,גנַאזעג ןייק סױרַא טשינ ךיז טרעה סע רעכלעוו ןיא ךַאז ַא

 ,המשנ

 -לדיא עטסרעייט יד טימ טצעזעגסיוא זיא יּפָארט , רעשידיא רעד

 ,רענייטש
 טיפ

 ַא ןָא "הלח, ַא יוװ זיא ,דומע םייב ןזח ַא ןָא ןענוװַאד רעקיד'תבש ַא

 ."איצומה
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 טרָאוװ-הליפת סָאד -- ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,עיזעָאּפ ביל קרַאטש בָאה'כ

 .ןוגינ טימ טדײלקַאב

 וצ ףיא טשינ טרעה סָאװ ,"דימת:רנ, רעקיביײא ןַא זיא דומע רעדי

 .ןזח םענערָאבעג םענופ ןצרַאה ןיא ןענערב

 ,טנעה יד ןיא םענייא ןדעי ייב ןייטשנייא טשינ ןעק תונזח ןופ טסנוק יד

 ןעגניזוצסיוא זיא רערעווש ךָאנ רעבָא ,דיל ַא ןעגניזוצסיוא רעווש זיא'ס

 ,הליפת ַא --|

 טסנוק עשי'נזח יד .ןצענערג עשיפַארגָאעג ןייק ןופ טשינ טסייוו תונזח

 ןַארַאפ רָאנ ןענייז סע ואוו ,טלעוו רעצנַאג רע'ז רעביא טײרּפשעגסיױא זיא

 ,ןדיא

 ,טײטשַאב גנַאזעג -- טייגרַאפ טרָאװ ַא

 ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ טדער רע -- לוק עקידנענָאמ סָאד זיא ןזח רעד

 ,עקירעמַא ןיא ןזיירק עטרילימיסַא עשידיא יד ןכיירגרעד ליוו ןעמ זַא

 ןיא רָאפ ךיא טמוק עבלעז סָאד .ןעגנוצעזרעביא וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ

 יד ןיא תונזח .סיורג זיא עיצַאלימיסַא עשידיא יד ואוו ,רעדנעל ערעדנַא

 .ןעגנוצעזרעביא ןייק ןיא טשינ ךיז טקיטיונ סָאװ ,ןדיא ייב טסנוק עקיצנייא

 ַא ,רעטקרַאטשעג ַא ןעמוקעגסױרַא דיא רעד זיא לוש רעד ןופ

 .רענעביוהרעד ַא ןוא רעטרעטיילעג

 ַא וצ רעבָא ,ןײלַא טשינ טליוו ריא סָאװ ןדיא םעד טגניז ןוא טליּפש

 .טשינ סע טמוק תונזח "לקיטש ,

 תונזח "לקיטש , ַא טימ סיוא ןעמ טמענ "ןלַאקידַאר, ערעזנוא ייב וליפא

 ,דיל ַא טימ יוו רעמ
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 ןיא ןבעל עשידיא סָאד ןעמערופ ןוא ןריטנעמעצ ןפלָאהעג טָאה תונזח

 .עקירעמַא

 רעיורג רעד רעביא ןשטנעמ םעד סױרַא טביוה ןוא טביוהרעד גנַאזעג

 .ןבעל ןייז ןופ טייקידעכָאװ

 ןוא עקידלדורּפש ןענייז קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןלַאוװק יד

 .ןעקנירט ןענעק ייז ןופ רעבָא ףרַאדמ -- עקידלקניפ

 רעשיגרוטיל רעד ןופ זיולב טשינ רעפַאש ןוא רעגערט יד ןענייז םינזח

 ןשי"יא םענופ רעפַאש ןוא רעגערט יד ךיוא ןענייז רָאנ ,ןדיא ייב הניגנ

 .טלעוו רעד ןיא סעניב-טרעצנָאק עלַא ףיוא דיל-טסנוק ןוא-סקלָאפ

 ןוא -- ןוח רענערָאבעג רעד טייג ןּפיל ענייז ףיוא גנַאזעג טימ

 .ןגעקטנַא גָאט םעד -- רעגניז רענערָאבעג

 .י .1 ,1951 .בעפ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ

 רעטסעקרָא רעיפלעדַאליפ רָאי 0

 ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,טָאטש רעקיזָאד רעד

 ,גנובעלרעביא ןַא -- רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןליּפש טרעהעג ןוא

 רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה ךיוא .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעוו ךיא סָאװ

 רעטשרע ןיימ .טנַאלַאט רעשילַאקיזומ ןיימ ןעמערופסיוא ןביוהעגנָא טָאטש

 רעד ךרוד ןסָאלשעג ךיא בָאה ,קיזומ רעכעלטלעוו רעד טימ טפַאשטנַאקַאב

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ ןטמירַאב םענופ גנולטימרַאפ

 זיב ,טייצ ערעגנעל ַא רַאפ טזָאלעגכרוד טשינ בָאה ךיא ןטרעצנַאק סנעמעוו

 ןייק ןרָאפעגקעװַא טשרעוצ ןיב ךיא .טָאטש עקיזָאד יד ןזָאלרַאפ בָאה'כ

 -קירוצ רעטעּפש ןיב ךיא ןעוו .לארשי:ץרא ןייק ךָאנרעד ןוא עּפָאריײא

 ןיא .עיפלעדַאליפ ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןיא עיצנַאטס עטשרע ןיי 0
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 ןופ .םייה עקידנעטש ןיימ ןרָאװעג קרָאי-וינ זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןָאט קוק ַא :עיפלעדַאליפ ןייק רעטנורַא ךיז ךיא ּפַאכ רעבָא טייצ וצ טייצ

 עניימ ןכוזַאב ךיוא ךיא זומ ,ןיהַא םוק'כ זַא ןוא .ןכַאמ ןרעטלע עניימ סָאװ

 סיטריױק, םעד ןוא "קיזוימ ווָא ימעדַאקַא; יד :רעטרע עטבילַאב ייווצ

 , . ."טוטיטסניא

 עטסעב יד טגָאמרַאפ עיפלעדַאליפ זַא ,ןסייוו ןשטנעמ קיניײו רעייז

 רעטנָאמרעד רעירפ רעד זיא סָאד .עקירעמַא ןיא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ

 יד ,סרערעל-קיזומ עטסטמירַאב יד ןענרעל סע ואוו ,"טוטיטסניא סיטריוק,

 רעד .טלעוו רעד ןיא ןגָאגַאדעּפ-קיזומ ןוא סרָאסעּפָארּפ-קיזמ עטסעב

 -קיזומ עטסעב יד רַאפ זיולב טשינ טרָא ןַא ךיוא זיא "טוטיטסניא סיטריוק,

 ןטנעדוטס-קיזומ עטסעב יד רַאפ ךיוא רָאנ ,ןײלַא עקירעמַא ןופ ןטנעדוטס

 רעד .לָאצ רעשּפיה ץנַאג ַא ןיא טרָאד ךיז ןענרעל עכלעוו ,דנַאלסיױוא ןופ

 רעשילַאקיזומ רערָאג רעד ןיא טסואווַאב זיא "טוטיטסניא סיטריוק , ןעמָאנ

 ,טלעוו

 -עינָאפמיס רעשידיא רענַאקירעמַא רעטמירַאב רעד ,ןָאמָאלָאס רעלזייא

 זיא רע ,בגא ,"טוטיטסניא סיטריוק , ןופ דימלת רענעזעוועג ַא זיא ,טנעגיריד

 סָאװ ,ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ טציא רעקיזומ רעטמירַאב רעקיצנייא רעד טשינ

 םענופ עינזוק רעשילַאקיזומ רעד ןיא טדימשעגסיוא ערעירַאק ןייז טָאה

 .ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ ןענייז סע .טלַאטשנַא-קיזומ ןכיוה ןקיזָאד

 רעטמירַאב רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג יד טשינ טציא ביירש ךיא

 :עוועג םענעי ןוא םעד ןופ עטכישעג-סנבעל יד רעדָא ,עיצוטיטסניא-קיזומ

 ןיימ טשינ יאדווַא ןוא -- טמירַאב-טלעוו טציא זיא רעכלעוו ,דימלת םענעז

 ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ םעד ןגעוװ רָאנ ,עטכישעג:סנבעל ענעגייא

 טרעייפעג גנַאל טשינ זיא סע ייליבוי רעקירָאי-קיצפופ סעמעוו ,רעטסעקרָא

 -טמירַאב עמַאס רעד טשינ ביוא ,עטסטמירַאב יד ןופ רענייא זיא ןוא ןרָאוװעג

 ! טלעוו רערָאג רעד ןיא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טשינ ,רעטס

 זיא רע יוו ,רעטסטמירַאב רעד טשינ טציא זיא רע וליפא ביוא סלַאפנדעי

 עמַאס יד ןופ רענייא ץלַא ךָאנ רע זיא ,ןעוועג קירוצ גנַאל טשינ רָאג זיב

 ןיא ָאד ייס סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסטנענימָארּפ ןוא עטסנעעזעגנָא

 ,דנַאלסיױא ןיא ייס ןוא דנַאל

 טָאה ,ןָאט רענעדייז ַא יו ,ךַאז ַאזַא ןַארַאפ טלעוו רעד ףיוא זיא סע ביוא

 סע טציזַאב ןוא -- ןסעזַאב רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ רעד סע
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 רעשינָאפמיס םוש ןייק ךיז ןעק טציא וליפא םורָאװ .גָאט ןקיטנייה ןזיב רָאנ

 טכיזניה רעד ןיא דנַאלסיוא ןיא טשינ ןוא עקירעמַא ןיא ָאד טשינ רעטסעקרָא

 ,ןכיילגוצ טשינ םיא וצ

 קרַאטש עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיז טָאה קירוצ גנַאל טשינ טשרע

 .רעטסעקרַָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלמוטעג

 ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעטמירַאב רעד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה סע

 ןצעזרָאפ רעטייוו ןענעק טשינ זיולב טשינ ,ןדנָאפ ןיא לגנַאמ בילוצ ,לָאז

 ןָאטעג סע טָאה רע יוװ ,לָאה יגענרַאק רעקרַאי-וינ ןיא ןטרעצנָאק-טסַאג ענייז

 רעטייוו ןענעק טעוװ רע יצ ,עגַארפ ַא זעוועג ךיוא זיא'ס רָאנ ,ןרָאי ןופ ךשמב

 רענעגייא ןייז ןיא ,םייהרעדניא ךיז ייב טייקיטעט עשילַאקיזומ ןייז ןצעזרָאפ

 ? עיפלעדַאליפ ןיא טָאטש

 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעמעוו וצ ,סעטַאט-טָאטש רעיפלעדַאליפ יד

 םעד .טגָאזעגּפָא םיא ףליה יד טָאה ,ףליה ךָאנ טדנעוועג ךיז טָאה רעטסעקרָא

 רעד זַא ,ןעוועג זיא ןבעגעגנָא ןבָאה סעטַאט-טָאטש יד סָאװ ץורית

 ,ןטלַאהסיוא ןײלַא ךיז ףרַאד סָאװ ,עיצוטיטסניא עטַאווירּפ ַא זיא רעטסעקרַא

 .ןָאט וצ טשינרָאג טימרעד טָאה טָאטש יד ןוא

 רעד ,בגא .ןענעקייל טשינ ןעק'מ ,רעפטנע רענייפ ץנַאג ַא זיא סע

 טרעוו רע ,עיפלעדַאליפ רַאפ םַאנסיוא ןייק טשינ זיא ץורית רעקיזָאד

 ...עקירעמַא ץנַאג רעביא סעטַאט-טָאטש יד ןופ טריציטקַארּפ

 עכלעוו ,ןשטנעמ גונעג עקירעמַא ןיא ךיז ןעניפעג ,רעבָא ,קילג םוצ

 רעיפלעדַאליפ רעד יו ,עיצוטיטסניא עשילַאקיזומ עטמירַאב ַאזַא ןלעוו

 גנַאל טָאה סע ;ןייגרעטנוא ןזָאל טשינ לָאמנייק ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס

 טלָאװ םינּפ םענייש ַא .טקידיילרעד ןרָאװע ג זיא ךַאז יד ןוא ןעמונעג טשינ

 טלָאװ םינּפ םענייש ַא ! ? רעטסעקרַא םעד זָא טַאהע ג עיפלעדַאליפ טָאטש יד

 ,טלָאװ ,רעטסעקרָא רעטמירַאב רעקיזָאד רעד ןעוו ,טַאהעג עקירעמַא ץנַאג

 םענופ !ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא גנולצולּפ ,ןדנַאפ ןיא לגנַאמ בילוצ

 קרַאטש ןײלַא עקירעמַא עשילַאקיזומ יד זיולב טשינ טלָאװ ,ּפַאלק ןקיזָאד

 ...טלעוו עשילַאקיזומ עצנַאג יד רָאנ ,ןטילעג

 רעטסעקרַָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ םעד ןלעטשוצקעװַא ןפלָאהעג

 רעד רעביא סרעטסעקרַא עשינָאפמיס ןופ לַאטסעדעּפ וטסכעה םעד ףיוא

 ,רענייז טנעגיריד רעקירָאײגנַאל רענעזעוװעג רעד טָאה ,טלעוו רערָאג

 עטסטלייצעג יד ןופ רענייא זיא רעכלעוו ,יקסוָאקָאטס דלָאּפָאעל
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 רעד ץלַא ךָאנ רע זיא רימ ייב .טלעוו רעד ןיא ןזָאוטריוװ:-ןטנעגיריד

 ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד זיולב טשינ סָאד ןוא ! טנעגיריד רעטסערג

 ןשינָאפמיס ַא ןריגיריד ןעזעג ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא ןעמעוו ,רעטשרע רעד

 טשינ רימ ייב טנייה זיב ךָאנ טָאה ,רענייק ,רענייק לייוו רָאנ ,רעטסעקרַא

 ַא סױרַא קידנעטש רימ ייב טפור סע סָאװ ,ןליפעג יד-טָא ןפורעגסױרַא

 !ץיקסוװָאקָאטס ןופ טריגיריד טרעצנָאק

 טלַאה רע תעב טנעה סײקסווָאקָאטס ףיוא ןָאט וצ קוק ַא גונעג זיא סע

 ןַא סָאװ ,עיציזָאּפמָאק רעד ןופ "תיצמת, םעד ןליפ ןענעק וצ ,ןריגיריד ןיא

 טשינ טפרַאד ריא .טפַאשרעריפנָא ןייז רעטנוא סיוא טגניז רעטסעקרָא

 יד ןוא טייקטרעלקרַאפ יד ןליפ וצ ידכ ,םינּפ ןיא םיא וצ ןקוקנײרַא

 סָאװ ,חוכ ןקידנריריּפסניא םעד ןוא ,טכיירג יז טייוו יווװ ,גנופיטרַאפ

 תעב ,ןָא םיא ןיא טייג סָאװ ,טייקידנלעווק יד ןוא ,סױרַא םיא ןופ טלַארטש

 יד ָאי טָאה ריא ןעוו רעבָא .טריגיריד ןוא םוידָאּפ ןפיוא טייטש רע

 םינּפ ןפיוא םיא ייב סָאװ ןעז וצ ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא ןקוק וצ טייהנגעלעג

 יו ,ליפעג רעקילייה ַא יו שרעדנַא טשינ םורַא ךייא טּפַאכ טלָאמעד ,ךיז טוט

 ..."לודג-ןהכ, ַא ןופ םינּפ םעד ךיז רַאפ ןעזעג טלָאװ ריא

 יד סָאװ ףיוא .דיא ַא זיא יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל זַא ,ארבס ַא זיא ,בגַא

 רעניימעגלַא רעד ןיא .ןגָאז טשינ ךייא ךיא ןעק ,טריזַאב זיא ארבס עקיזָאד

 ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,םעד ןגעוו טרָאד ךיז טדער עידעּפָאלקיצנע רעשידיא

 ןיוש זיא סע זַא ,זייווַאב ןייק טשינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא .ךַאז ערעכיז ץנַאג ַא

 עידעּפָאלקיצנע רעשידיא רעד ןיא טרָאד טגָאז'מ סָאװ עלַאמ םערָאװ .ױזַא

 ...רעקיזומ ןוא קיזומ טימ תוכייש ןיא --

 ַא ךימ טכַאמ סָאװ עקיצנייא סָאד זיא ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו ףיוא

 סָאװ ,סָאד רשפא זיא ,"ארבס , רעטגָאזעגסױרַא רעד ןיא ןביולג וצ עלע רָאה

 טימ םעד ןגעוו טדער'מ סָאװ לָאמ סעדעי זַא ,ןלעוװוק ערעכיז ןופ סייוו ךיא

 ָאי :רעפטנע ןטמיטשַאב ַא םיא ןופ ןגירקוצסורַא רעווש זיא ,ןיקסווָאקָאטס

 ילרַאשט ,ןרעטש -םליפ ןטמירַאב םעד ןָא ךימ טנָאמרעד סָאד ןוא ? ןיינ יצ --

 ! ןילּפַאשט

 ,ןילּפַאשט ינדיס ,רעדורב ס'נילּפַאשט ילרַאשט טָאה ,טסואווַאב יו

 -רעד לָאמנייא טַאהעג ,רָאיטקַא-יוואומ רעטסואווַאב ַא ךיוא זיא רעכלעוו

 וצ לַאפ ןייק רַאפ ריא טנעק ןילרַאשט טימ רעבָא ,דיא ַא זיא רע זַא ,טרעלק

 ,דיא ַא זיא רע יצ םיא טגערפ'מ ןעוו .םעד ןגעוו ןייגרעד טשינ קלָאט ןייק
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 ןפיוא םיא ייב טעז'מ סָאװ ,ןגייווש ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ רע טגייווש

 . . .טנווייל

 ילרַאשט טדער ,ךיא סייוו ,ןבעל ןיא לייוו ,טנווייל ןפיוא גָאז ךיא

 ןעוו ."קוסּפ, םוצ ןעמוק טשינ םענייק טזָאל ןוא ליפ רעייז דָארג ןילּפַאשט

 ןוא םיא טקַאה שטָאכ זיא ,עגַארּפ רעד-טָא ןגעוו רעבָא ךיז טלדנַאה סע

 טנעק ריא ןוא שינעגייווש טימ ליומ ַא ןָא גנולצולּפ רֶע טמענ ,םיא טקָארב

 ךיוא .טלעוו רעד ןיא טלעג ןייק רַאפ םיא ןופ ןגירקסױרַא טשינ טרָאװ ןייק

 ...ןיינ -- טשינ טגָאז ןוא ,ָאי -- טשינ טגָאז ,יקסווָאקָאטס יו טקנוּפ ,רע

 ךימ ןעייג ,ןילּפַאשט ייס ןוא יקסווָאקָאטס ייס זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא רעבָא

 טסואווַאב ןענייז עדייב .ןשטנעמ -- ןוא רעלטסניק יוװ רָאנ ,ןדיא יו ןָא טשינ

 עויסערגָארּפ טימ ןשטנעמ רַאפ ןוא סעיידיא עלַארעביל ערעייז רַאפ

 ןיק ןיא טקעריד טשינ ךיז ןשימ ייז םגה ...ןעקנַאדעג ןוא ןעגנוניימ

 ףיוא טולָאסבַא ןרעהעג סעיטַאּפמיס ערעייז זַא ,רעבָא ןעמ טסייוו ,קיטילַאּפ

 רעד רָאג רעביא ןעגנוריגער עלַארעביל ןוא עשיטַארקָאמעד יד ןופ טייז רעד

 .טלעוו

 .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ וצ םוא ךימ רעק ךיא

 ןזָאלרַאפ טָאה יקסווָאקָאטס יו םעדכָאנ זַא ,גָאט רעד יוװ רָאלק זיא סע

 -רעביא ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ םעד

 רעטסעקרָא רעטמירַאב רעד טָאה ,ןטייווצ םוצ טנעגיריד ןייא ןופ ןייגוצ

 םעד ךרוד זיא רעטסעקרָא ןופ שזיטסערּפ רעד .ןטילעג קרַאטש ןופרעד

 ךיז טָאה סע .ץנַאלג ןייז ןופ רעטנורַא זיא ןוא ןלַאפעגרעטנורַא קרַאטש

 ןסיורג םעד ןגעוו טדערעג ןבָאה עלַא .רענייז םינּפ רעד ןטיבעג טולָאסבַא

 רעד ."םינּפ , ןייז ףיוא "טײקסַאלב, עסיוועג ַא ןזיװַאב ךיז טָאה סע .טייבמוא

 ...רעקיבלעז רעד רעמ ןעוועג טשינ זיא "טיוה, רעד ןופ רילָאק

 רעקיטציא רעד ןעמוקעג זיא סע זיב ,ױזַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד

 טָאה רעכלעוו ,ידנַאמרָא ןישזדוי טנעגיריד רעשידיא-שירַאגנוא רעטמירַאב

 זייווכעלסיב טָאה רע ןוא טנעה ענייז ןיא ןעמונעגנײרַא רעטסעקרָא םעד

 -ָאפמיס רעיפלעדַאליפ רעד .ץנַאלג ןקילָאמַא ןייז ןגירקקירוצ ןביוהעגנָא

 קירוצ ןעמונעג ןוא טניישעגפיוא יינספיוא טָאה רעטסעקרָא רעשינ

 רעד ןופ רילָאק םעד ןוא טייקשירפ יד רעבָא .ןָאט םענעדייז ןייז ןעגניזסיוא

 טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש רע טעװ ,רענייז "טיוה רעשלדיימ , רעקידרעירפ

 ...קיבייא ףיוא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ,סיוא טעז ,סָאד .ןגירקקירוצ
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 ץלַא ךָאנ זיא ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעיפלעדַאליפ רעד -- ךָאד

 עשינָאפמיס עטסטנענימָארּפ ןוא עטסנעעזעגנָא יירד עמַאס יד ןופ רענייא

 טשינ-רועיש ןייז וצ םיא ןעגנערב-קירוצ סָאד .דנַאל ןיא סרעטסעקרָא

 ןכעלסילשסיוא םעד טולָאסבַא טרעהעג ,עפוטש רעכיוה רעקילָאמַא

 סעמעוװ ,ידנַאמרָא ןישזדוי טנעגיריד ןקיטציא ןייז ןופ ,טסנידרַאפ

 םעניא ןליפ קרַאטש ךיז טזָאל סע סולפנייא ןוא חוכ רעשילַאקיזומ

 טנַאמרעד סָאװ ,רעטסעקרָא ןכעלרעדנואוו םענופ ןליּפש םענעטנַאילירב

 ! יקסוװָאקָאטס ימיב -- ןטרעצנַָאק ענעדלָאג יד ןָא טּפָא

 רַאפ זגורב ןייז טשינ רימ ףיוא טעװ ,ידנַאמרָא ןישזדוי זַא ,ףָאה ךיא

 ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ליואוו ץנַאג סייוו ךיא .טגָאזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ ,םעד

 דלָאּפָאעל ןַארַאפ ןענייז רעקינייוו ליפ ךָאנ רעבָא ,סײדנַאמרָא ןישזדוי ךס

 ! סיקסווָאקָאטס

 1950 ,27 .טקָא ,"טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ

 קיזומ לארשי

 טימ ,ָאנַאיּפ ןוא עמיטש רַאפ -- ,רעדיל ןצפופ טימ ,"לארשי,

 ןופ סעיצַארטסוליא טימ טצוּפַאב ,ןטסקעט עשילגנע ןוא עשיאערבעה

 ,ידרַאנ םוחנ רָאטיזָאּפמָאק לארשי ןטמירַאב םענופ -- ןיקסַאר לואש

 רעד ,םָאבלַא-קיזומ ןלופקַאמשעג ןקיזָאד םענופ רעבעגסױרַא רעד

 -.טוג רעד זיא ,סעבַאגסיוא-קיזומ עשידיא ןשיווצ ןימ םעד ןופ רעטשרע

 קיזוימ סקרַאמ .ב דרַאוװדע , :גַאלרַאפ-קיזומ רענַאקירעמַא רעטסואווַאב

 ,קרָאי-וינ ןיא ,"ןָאשיײרָאּפרָאק

 -קיזומ רענַאקירעמַא רעטמירַאב ַא סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד טָא ןיוש

 ןופ רעדיל םָאבלַא ןַא טימ ןעמוקוצסיורַא קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה גַאלרַאפ

 ןעמָאנ םעד ןוא טסקעט ןשיאערבעה םעד ןקורד טימ ,רָאטיזָאּפמָאק לארשי ַא

 ןשידיא ַא ןדַאלנייא טימ ,עיציזָאּפמָאק רעדעי ןופ ןָאנבױא רעטכיד םענופ

 ןלָאז עכלעוו ,סעיצַארטסוליא עקיסַאּפ טימ םָאבלַא םעד ןצוּפַאב וצ רעלַאמ

 ,קיזומ יד ייס ןוא רעדיל יד ןופ ךות םעד ייס ןכיירטשרעטנוא רעמ ךָאנ

 לטיט ןרעטנוא םָאבלַא:קיזומ רעקיטכערּפ ַא רימ רַאפ טגיל ס {})
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 וצ עקירעמַא ןיא טציא ןַארַאפ זיא סָאװ סערעטניא ןסיורג םעד ףיוא טזייוװַאב

 ,קיזומ לארשי

 םוחנ רַאפ סרָאטיזָאּפמָאק-לארשי יד ןופ רעייטשרָאפ ןרעסעב ןייק ןוא

 זיא ידרַאנ םורָאװ .ןביילקסיוא טנעקעג טשינ רָאג גַאלרַאפ רעד טָאה ,ידרַאנ

 םעד טגיילעג טָאה סָאװ עטשרע יד ןופ רענייא ,רענָאיּפ ַא זיולב טשינ

 -קַארַאכ עמַאס רעד רָאנ ,קיוומ לארשי רעינ רעד רַאפ טנעמַאדנופ

 ןָאט-חרזמ םעד ןגָאלשעגנָא טָאה סָאװ ,רעטסקיטנעק ןוא רעטסשיטסירעט

 .עינָאמרַאה רעד ןיא ייס ןוא עידָאלעמ רעד ןיא ייס

 ךיז בָאה ןוא לארשי:ץרא ןיא טבעלעג בָאה ךיא ןעוו ,טייצ ןיימ ןיא

 :רעבירַא ןבָאה ןדיא סָאװ ,ןוויטָאמ ןוא םינוגינ ןופ לבב םוצ טרעהעגוצ

 רַאפ ןקָארשעג טשינ ךיז ץרַאה ןיימ טָאה ,םלועה תוניּפ עברַאמ טכַארבעג

 רָאנ ,רעקיטירק:קיזומ ןוא רעקיזומ ,רעביירש ,רעגניז עקינייא ייב יו ,םעד

 -רעביא טייצ רעד טימ טעװ ץלַא סָאד זַא :ןבירשעג ןוא טגָאזעג בָאה ךיא

 טעוו שַאמ-שימ ןקיזָאד םענופ זַא ןוא ,ןרעוו טּפיזעגרעביא ןוא טכָאקעג

 ,רילָאק ןיא ,םטיר ןיא ,גנַאלק ןיא יינ -- קיזומ עשידיא עיינ ַא ןלַארטשפיוא

 םענופ יובפיוא רעד ןוא ןבעל רעשידיא רעיינ רעד סָאװ ,טסייג ןוא טסוג ןיא

 וצ ןפורסיורַא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ רעפַאש יד ייב טעוװ דנַאל

 ,טלעוו רעקיטכיל רעד

 ,רָאי קילדנעצ ייווצ ןופ טינשּפָא ןַא ךָאנ ? טציא רימ ןעעז סָאװ ןוא

 זנוא ןופ רענייק סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע רימ ןרעה ,סָאד יו רעמ טשינ עקַאט

 ! טלעטשעגרָאפ טשינ עיזַאטנַאפ ןייז ןיא רָאג סע ךיז טָאה

 ,ביבא-לת ןיא ןעזעגוצ ןגיוא ענעגייא עניימ טימ בָאה סָאװ ,ךיא וליפַא

 , םי ןשידנעלטימ םענופ סעגערב יד ייב טָאטש-םולח רעסייוו רעד טָא ןיא

 ןוא רעזייה טימ ןסַָאג עצנַאג ןסקַאוװעגסיױא ןענייז טכַאנרעביא שממ יו

 -פיוא רעד ןיא ןוא סקואוו םעניא טביולגעג ףיט בָאה סָאװ ןוא ,רענטרעג

 ,טרַאװרעד טשינ בָאה ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעיינ רעד ןופ גנולַארטש

 ! ןשַארעביא ךימ לָאז סָאװ ,ָאּפמעט רעלענש אזַא ןיא ןעמוק טעוװ סע זַא

 ייס ,לארשי ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עיינ יד טימ ךיז קידנענעקַאב

 םמותשנ שממ ךיא ןיב ,סדרָאקער ךרוד ייס ןוא ןעגנולמַאז ענעדישרַאפ ךרוד

 עיינ יד סָאו ,ךיוה רעד ןופ ןוא ףיט רעד ןופ ,טיירב רעד ןופ :ןרָאװעג

 טָאה ,עלַאטנעמורטסניא יד ייס ןוא עלַאקָאװ יד ייס ,קיזומ ןוא הניגנ לארשי

 ! ןגָאלשעגנָא
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 ַא ןופ גנַאלקּפָא ןַא ףיוא רעיוא רעייא טּפַאכ ,טרָאד ןוא ָאד זיולב

 ,רעדיוורעד קרַאטש ךעלנעזרעּפ רימ זיא סָאװ ,םַאטשּפָא ןקילַאװק-דמערפ

 ,ןרעוװ טגָאזעג ָאד ףרַאד תמאה-ןעמל רעבָא ...זנטעש טנייפ בָאה ךיא לייוו

 רעיוא רעוויטיסנעס רעד רָאנ סָאװ ,ןיע-ףרהכ ךרוד טייג "עדמערפ , סָאד זַא

 רעגניפ ןייז ןגײלקעװַא ןוא ןּפַאכפױא סע ןעק רעקיזומ ַא ןוא ןיבמ ַא ןופ

 ,ףיורעד

 ךיז טזייוו ,סרָאטיזָאּפמָאק-לארשי עלַא ןשיווצ רעטסרַאבטכורפ רעד

 ןופ :ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא שירעפעש זיא רע ! ידרַאנ םוחנ ןייז וצ סױרַא

 ַא ןופ ;עיציזָאּפמָאק רעלַאטנעמורטסניא ןַא זיב ,דיל-ןטרָאג-רעדניק ַא

 ,קיזומ-רעטַאעט ןוא גנַאזעג-רָאכ זיב ,ענעסקַאװרעד רַאפ דיל-ָאלָאס

 ןטנָאמרעדנבױא םעניא ןירַא ןענייז עכלעוו ,רעדיל ןצפופ יד ןיא

 :רעביא ןופ :דנַאל םענופ לגיּפש ןשילַאקיזומ ַא ריא טניפעג ,םָאבלַא

 ןופ ,גנואיינַאב ןוא סקואוו ןופ ,גנופַאש ןוא דיירפ ןופ ,גנואיוב ןוא ןעגנובעל

 ןענעק ענעסקַאוװרעד ךיוא סָאװ ,רעדיל-רעדניק ךרוד -- טעברַא ןוא גנַאזעג

 .סעװנַאק עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ ףיוא ןבעגעגרעביא לופרילָאק ,ןעגניז

 יד ןיא ,רָאטיזָאּפמָאק םעד דצמ ןטסקעט יד ןיא ךיז ןליפניירַא סָאד

 קילַאיב .נ .ח יוװ ,ןטעָאּפ יד ןופ ןעגנומיטש ןוא רעטימעג ענעדיישרַאפ

 ןרעגניא םענופ ערעדנַא ןוא םערב .ב ,ליגיבַא .מ ןוא רוד ןרעטלע םענופ

 רעשילַאקיזומ רעד .ךעלדליב ןוא שילַאקיזומ ךעלפערט רָאג זיב זיא ,רוד

 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סע !ןטסָאמעגנָא יוו זיא ,דיל רעדעי ןופ שובלמ

 ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ןטימ ,הביבס רעד טימ ,דנַאל םענופ רוטַאנ רעד טימ יא ןוא ,רוטַארעטיל

 ,םורַא ןשטנעמ יד ןוא ןבעל

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טייצ רעד ןופ ,רעקיזומ עטסיימ יד בָאה ךיא

 ערעייז עלַא ןופ טסואוועג בָאה ךיא .ךעלנעזרעּפ טנעקעג ,לארשי-ץרא

 טלָאוװע ג טָאה ייז ןופ רעדעי .ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא ,ןעגנואימַאב

 :ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןיא ןעגנערבוצניירַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא

 ןקידנעייגפיוא ןשידיא ןגנוי םענופ ןוא דנַאל ןופ טסייג םעד זיולב טשינ

 ,לארשי ץרא ןופ גנַאלק ןוא ןָאט ןשילַאקיזומ םעד ,ןטסוג יד ךיוא רָאנ ,ןבעל

 ביוא .ןבעגעגנייא ןעגנוטסעמרַאפ יד טָא ךיז ןבָאה םענייא ןדעי טשינ רעבָא

 רעד ןיא גנַאלק-חרזמ םעד ןגָאלשוצנָא ןבעגעגנייא ןיוש ךיז טָאה םענייא
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 םוצ לסילש םעד ןעניפעג טנעקעג טשינ ןפוא ןיאב רעבָא רע טָאה ,עידָאלעמ

 ? עינָאמרַאה רעד ןיא גנַאלק-חרזמ

 עמַאס רעד רָאנ ,רעטשרע רעד זיולב טשינ ןעוועג זיא ידרַאנ םוחנ

 עידָאלעמ רעד ןיא זיולב טשינ ןָאט-חרזמ םעד ןענופעג טָאה סָאװ ,רעטשרע

 לארשי-ץרא ןיא עלַא סָאװ ,טקַאפ ַא -- עינָאמרַאה רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןײלַא

 עכלעוו ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא יד ןופ רענייק ! טנעקרענָא טלָאמעד ןבָאה

 טָאה ,קירוצ רָאי קיסיירד-קיצנַאװצ ַא טימ לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןענייז

 רע'לארשייץרא יד ןּפַאזוצנייא ךיז ןיא טּפמָארּפ ןוא לענש ױזַא ןזיווַאב טשינ

 !ידרַאנ םוחנ יו ,גנַאלק רע'לארשי:ץרא םעד טימ םענייאניא טפול

 -רעביא ,לארשי ןיא רעפַאש-קיזומ עקיטציא יד ןופ ךס ַא זַא ,סייוו ךיא

 -ַאקיזומ, םעד טּפַאכרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעקיזומ עשידיא-שישטייד יד טּפיוה

 רעייז ךימ טרַא סָאד רעבָא ,ןקעמש טשינ סע טעוװ ,לארשי ןיא "קרַאמ ןשיל

 םעד ןריפ ייז זַא ,ָאד ןגָאז וצ ייז ארומ ןייק טשינ ךיוא בָאה ךיא .קיצניװ

 ...ןגעוו עמורק ףיוא טפָא ץנַאג לארשי ןיא "קרַאמ ןשילַאקיזומ,

 סרָאטיזָאּפמָאק עסיוועג רעבָא ,ןעמענ ןייק ןענָאמרעד טשינ ָאד ליוו ךיא

 ייוצ ךיז רַאפ ןבָאה ,עטבַאגַאב ץנַאג ייז ןשיווצ עקינייא ,לארשי ןיא

 יז ןעעז רעטייו -- ברעמ םעד ןוא חרזמ םעד :ןעלגיּפש עשילַאקיזומ

 עקיד'תורוד יד :ןעגנופַאש ערעייז ןיא סיוא ןצנַאגניא ןדיימ ייז . . ,טשינרָאג

 רעמ ךָאנ ליפ ,ליפ םעד ןוא -- םינוגינ עשי'דיסח ,ןוויטָאמ-סקלָאפ עשידיא

 ןופ טנעמַאדנופ טּפיוה רעד זיא סָאװ ,לַאװק ןשיגרוטיל ןשידיא ןקיד'תורוד

 ! קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ,ן'כָאלב טסנרע ףיוא ךיז ןקוקרַאפ טימ זַא ,ןעניימ רעקיזומ יד טָא ביוא

 "ידיא ןופ סרָאטיזָאּפמָאק ערעדנַא זיא'ס עכלעוו ףיוא יצ ,ןע'ניוושריוג ףיוא

 םעד ןופ זַא -- עקירעמַא ןיא ייס ןוא עּפָאריײא ןיא ייס ,גנומַאטשּפָא רעש

 ,סעינָאפמיס עשידיא עקיטנעצָארּפ טרעדנוה ,ענייר ןסקַאװסױרַא ןלעוו

 ערעדנַא ןוא סעטַאנָאס עשידיא ,סערעּפָא עשידיא ,סָאטרעשטנַאק עשידיא

 זנטעש ַאזַא ןופ ! תועט רעסיורג ַא ייז ןכַאמ ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ םינימ

 ...רעמ טשינ ןוא -- יַאכוּפעשט , ַא ןעמוקסיורַא זיולב ןעק

 .ידרַאנ םוחנ וצ םוא ךיז רעק ךיא

 טעװ ,ןעגנופַאש עלַא סידרַאנ ןּפיזכרוד טוג ןעמענ טעוװו ריא זַא ,יאדווַא

 יו רעמ רשפא ןוא ,גנַאלקּפָא ןַא ןעניפעג םיא ייב ךיוא טרָאד ןוא ָאד ריא

 .ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ןכלעוו ןיא דנַאל ןייז ןופ ,ןײלַא גנַאלקּפָא ןַא זיולב
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 יָאּפמָאק עשידיא ענעמוקעגרעבירַא ערעדנַא יד טימ םיא קידנטסעמ רעבָא |

 ןגיוצרעד ןוא ןרָאבעג ןענייז ייז ואוו רעדנעל יד ןופ ןסולפנייא טימ סרָאטיז |

 ,טשינ ךיילגרַאפ ןייק סע זיא ,ןרָאוװעג

 -מָאק עשידיא ענעמוקעגרעבכירַא יד ןשיווצ רעטשרע רעד טָאה ידרַאנ

 זיא רע .סיפ ענייז רעטניה ןדָאב רע'לארשי:ץרא םעד טליפרעד סרָאטיזָאּפ

 .ןוא דנַאל םענופ סקואוו ןוא גייטשפיוא ןקיד'רדסכ ןטימ ןעמַאזוצ ןסקָאוװעג

 רעיינ רעד ןופ קורדסיוא רעטסעב רעד :גנַאלק ןוא ןָאט ןייז זיא רעבירעד

 רענענישרעד טשרָאקָא רעד .קיזומ ןוא הניגנ לארשי רעקידנלַארטשפיוא

 .ףיורעד תודע רעטסקרַאטש רעד זיא ,רענייז רעדיל-םָאבלַא

 יד ןענייז זיולב טשינ .גנַאזעג סיואכרוד ידרַאנ זיא ,ןעמעלַא ץוחַא

 לופ ןענייז ענייז ןעגנוטיײלגַאב יד ךיוא רָאנ ,עקידנעגניז ענייז סעידָאלעמ

 ,ּפמָאּפ ןופ יירפ זיא רעכלעוו ,רעדיל םָאבלַא ןַא זיא סע .גנַאזעג טימ

 רעדיל ךוב ַא זיא סע . . .סעיצַאלוקלַאק עשילַאקיזומ ןוא טײקדנָאלעגרעביא

 םָאבלַא רעד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו ,וצרעד ! ןסינעג ןוא ןרעה םוצ ,ןעגניז םוצ

 גַאלרַאפ רעד ןכלעוו רַאפ -- ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא לופקַאמשעג רעייז

 עשילַאקיזומ ַאזַא .קנַאד ןרעדנוזַאב ַא טנידרַאפ ("סקרַאמ .ב דרַאוװדע ,)

 ! םייה רעשידיא רעדעי רַאפ גנוריצ ַא זיא עבַאגסיוא

 ןיא .ןעגנונעכייצ ס'ניקסַאר לואש ןגעוו טרָאװ ַא ןגָאז ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןיקסַאר לואש רעבָא ,םָאבלַא םעניא ןײרַא ךיז ייז ןסַאּפ ןעמונעג ןײמעגלַא

 גַאלרַאפ רעד .קרָאי-וינ ןיא רעלָאמ רעשידיא רעקיצנייא רעד טשינ טייוו זיא |

 טצנַאלג סָאוװ ,רעלַאמ ןשידיא ןק"כות רעמ ַא ןעניפעג טנעקעג טלָאװ

 ןשידיא ןכעלרעניא טימ רעמ ןוא ןטקעפע עקידנסיורד טימ רעקינייװ

 ...תוהמ

 1952 ,רעבמצעד 26 ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,
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 ןופ "ןיד , -- רָאליײט סמיד
 סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ערעסָאװ ַא טשרע זיא עטכישעג רענַאקירעמַא

 רעד ןיא טציא טמענרַאפ עקירעמַא סָאװ ץַאלּפ רעד רעבָא .טלַא רָאי

 "יירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא עליפ יד וצ .רעטסכעה עמַאס רעד זיא ,טלעוו

 עשילַאקיזומ עקיטרַאנגײא יד ןרעװ טנכעררַאפ ךיוא ףרַאד ןעגנוכ

 ןבעל רענַאקירעמַא םעניא טרָא ןקיטכיוו רָאג ַא טמענרַאפ סָאװ ,רוטַארעטיל

 ,טלעוו רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ ןָא ךיוא טבייה ןוא

 רעד ןופ רעטנעצ-קיזומ רעד טציא זיא עקירעמַא זַא ,טקַאפ םעד

 ןיוש ןסייוו סָאד ,ןלייצרעד טשינ םענייק רעמ ןעמ ףרַאד ,טלעוו רעצנַאג

 -- טציא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ סע ךיז טָאה ןבױהעגנָא .עלַא

 -למַאז ןרַאפ טסואווַאב עקירעמַא זיא -- המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 .טלעוו רעד ןיא תוחוכ-קיזומ עטסערג יד ןופ טקנוּפ

 עטסטמירַאב יד זיב סרָאטיזָאּפמָאק עטסטמירַאב יד ןופ ָאד טָאה ריא

 ַא ןיא ואוו-ץעגרע ןעוו ןטלעז .סרעגניז-טרעצנָאק ןוא ערעּפָא ,ןטנעגיריד

 ליפ ױזַא טנגעגַאב לָאמ ןייא ףיוא ריא טָאה טלעוו רעד ףיוא דנַאל

 ! ןטנַאלַאט עשילַאקיזומ

 רעד זיולב טשינ טציא זיא עקירעמא ןיא ןדָאב רעשילַאקיזומ רעד

 ןוא רעטנזיוט .רעטכוזַאב רעטסעב רעד ךיוא רָאנ ,רעטלָאצַאב רעטסעב

 עשילַאקיזומ ןופ סרערעהוצ ןענָאילימ ןוא סרעיײג-טרעצנַאק רעטנזיוט

 .טנייה עקירעמַא טגָאמרַאפ ןעמַארגָארּפ

 "וצ ףיױרעד טעברַאעג רעווש ןשטנעמ עסיוועג ןבָאה ךעלריטַאנ

 יַאקיזומ רעד ףיוא עקירעמַא ןעז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ :סע ןטיירגוצ

 ַא יו ךיוא רָאנ ,דנַאל-שילַאקיזומ ַא יו זיולב טשינ עּפַאמ-טלעוװ רעשיל

 ,חוכ ןקידנפַאש ןשילַאקיזומ

 קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןופ סרעפַאש ןוא סרעיוב ,ןרענָאיּפ יד ןשיווצ

 ייס ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא ייס ,ץַאלּפ ץ'בושח רָאג ַא טמענרַאפ ,רוטַארעטיל

 ! רָאלײט סמיד ,רעקיטירק-קיזומ סלַא

 רענַאקירעמַא יד ןופ "ןיד , ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוו רָאליײט סמיד

 יד ,טלעוו רעד ןיא עטסגניא יד ןופ סנייא זיא קלָאפ רענַאקירעמַא סָא ך



 ינדרי יכדרמ 160

 רעד וצ רענייז גָארטײב רעד .סרעקיטירק:קיזומ ןוא סרָאטיזַאּפמָאק

 ןעוועג זיא רע ,טצַאשעגּפָא ךיוה רעייז טרעוו רוטלוק-קיזומ רענַאקירעמַא

 -ץגנײרַא טָאה סָאװ ,רעטשרע עמַאס רעד טשינ ביוא ,עטשרע יד ןופ רענייא

 ,קיזומ רענַאקירעמַא רעד ןיא ליטס ןשיסַאלק םעד טכַארב

 ןדנעלב ןוא ןריניבמָאק וצ ױזַא יו ,דוס םעד ןענופעג טָאה רָאליײט סמיד

 טלעוו רעטלַא רעד ןופ ליטס םעד טימ טלעוו רעיינ רעד ןופ רענעט עיינ יד

 טעמכ .ןרעטסומ עשילַאקיזומ ע'תמא ןופרעד ןעמוקעגסױרַא ןענעז סע ןוא

 יד שטָאכ ,ליטס ןשיסַאלק רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעגנופַאש ענייז עלַא

 .רענַאקירעמַא-ןייר ןענייז סעמעט עטסרעמ

 ךרוד ןלײשסױרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ עקירעמַא ןופ טסייג רעד

 ןוא ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא ךָאנרעד זיא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ סרָאליײט

 -ָאּפמָאק יד ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עקידרעטעּפש יד ןיא טבעוורַאפ

 -קיזומ עײנילגָאּפש ַא זיא סע .םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו סרָאטיז

 ַא ןעמענרַאפ וצ ןָא ןיוש טביוה סָאװ רעבָא ,ךָאנ עגנוי ַא ,רוטַארעטיל

 ילברעדנַאנַאפ רעד .רוטַארעטיל-טלעוװ רעשילַאקיזומ רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו

 -קרַאטש ַא טציא זיא רוטַארעטיל:קיוומ רענַאקירעמַא רעד ןופ

 | ...רעטגייווצעצ

 ןופ סרענטרעג ןוא סרעצנַאלפ עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ יד ןשיווצ ,בגא

 ןע'ניוושריוג שזדרַאשזד ָאד ןענָאמרעד וצ זיולב ,קיזומ רענַאקירעמַא רעד

 ,ןעטס'טלוב םוצ ּפָא ךיז טלגיּפש עקירעמַא קרעוװ עשילַאקיזומ סעמעוו ןיא

 "ןיוושריוג שדרָאשזד , גנוניישרעד יד זַא ,ןרעוו טנָאטַאב רעבָא זומ סע

 סמיד ןייק רעירפ ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,זעוועג ךעלגעמ טשינ טלָאװ

 .ןדָאב םעד םיא רַאפ טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,רָאליײט

 רעד ןופ רָאטיזָאּפמָאק-רענָאיּפ ַא רָאליײט סמיד זיא זיולב טשינ ןוא

 -קיזומ עטסטנעקרענָא יד ןופ רענייא ןוא קיזומ רעשיסַאלק רענַאקירעמַא

 ןוא רָאטַארָאנ:רענָאיּפ ַא ךיוא זיא רע רָאנ ,דנַאל ןיא סרעקיטירק

 ענעדישרַאפ ףיוא ,ָאידַאר רעד ןופ ייס ןוא עניב רעד ןופ ייס ,רָאטַאטנעמָאק

 .ןעמַארגָארּפ עשילַאקיזומ

 יד ןשיווצ רעטיילנייא-קיזומ רעד זיא רע יוװ ,ןיילַא רָאי ןביז עצנַאג ןיוש

 ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-ינ םענופ ןעמַארגָארּפ יד הףיוא ןטקַארטנַא

 -כָאנ קיטנוז ןדעי טסעקדָארבעג טרעוו סָאװ ,לָאה יגענרַאק ןיא רעטסעקרָא

 רעביא ןשטנעמ ןענָאילימ וצ ךיז ןרעה סע ןכלעוו וצ ,םַארגָארּפ ַא -- גָאטימ
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 יַאב ןופ ןפוא ןוא גנַאגוצ ןרָאלק ןייז ךרוד .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץנַאג

 םעד טימ טנַאקַאב ןשטנעמ ןענָאילימ ךעלבעטשכוב ןרעוו גנוטכיול

 -עטיל רעשינָאפמיס רעלופטרעוו-קיבייא ,רעלופרילָאק רעד ןופ רעטקַארַאכ

 .טרעכיײרַאב ךס ַא םעדכרוד טרעוו טסייג רעייז ןוא רוטַאר

 קיומ רעטסנרע רענַאקירעמַא ןופ ןַארעטעװ רעד טרעוװ סנטצעל

 -וילעבָאד , עיצנַאטסיָאידַאר רעד ףיוא ,ףלע ךָאנ בלַאה טנװָא ןדעי טרעהעג

 -בלַאה ַא ןיא ,דנַאל ןיא סעיצנַאטס ָאידַאר עטסערג יד ןופ ענייא ,"רַאדָא

 טרעוװו סָאו ,קיזומ רענרעדָאמ ןוא רעשיסַאלק ןופ םַארגָארּפ ןקיד'העש

 עצרוק טימ ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסנייפ יד ןופ ןטילּפ ךרוד טליּפשעג

 .םירבחמ ערעייז ןוא קרעװ יד ןגעוו ןעגנוטיילנייא ןוא ןעגנוקרעמַאב

 ַא טריסערעטניארַאפ טָאה סָאװ םַארגָארּפ רעקידנרעלַאב ַא זיא סע

 .דנַאל ןצנַאג ןרעביא רערעהוצ לָאצ עקיזיר

 רעדעי .רעקימעדַאקַא רענעקורט ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא רָאלײט סמיד

 טצונַאב רע .ןייטשרַאפ גנירג םיא ןעק ,ןענרעל סעּפע רָאנ ליוו סָאװ ,רענייא

 טפרַאװ ןוא ,רעטרעוו ענעפילשעג ,עכיוה ,ןעזַארפ עכיוה ןייק טימ טשינ ךיז

 טדער רע .ןענימרעט עשילַאקיזומ עטריצילּפמָאק ןייק טימ טשינ ךיז

 יו טשינ רעבָא ,רעמיצ-סַאלק ַא ןיא רערעל ַא יו ,ךעלשטנעמ ,ךַאפנייא

 רעייז טימ ןענייפוצסיוא ךיז םדוק ןעכוז סָאװ ,סרערעל ענעי ןופ רענייא

 טולָאסבַא זיא סָאװ ,רערעל ַא יו רָאנ ,ןטנעדוטס ערעייז רַאפ ןסיוו

 ריא .ןענרעלסיוא סעּפע עקַאט ךיז ןלָאז ןטנעדוטס יד זַא ,טריסערעטניארַאפ

 ןגעוו דנַאטשנגעק םעד ןופ ןוא טרָאוװ ןופ טייקידעבעל יד םיא ייב טליפ

 | ,טדער רע ןכלעוו

 עשיגַארט; סמַארב טימ ןענַאקַאב ,לשמל ,ךייא ליו רע ןעוו

 טשרעוצ טּפירקסונַאמ םעד טָאה סמַארב זַא ךייא רע טלייצרעד ,"ערוטרעווָא

 טרעבָאר רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב ןופ יורפ יד ,ןַאמוש ַארַאלק וצ טכַארבעג

 רעד זַא ןוא ,טבילרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא סמַארב ןעמעוו ןיא ,ןַאמוש

 ןוא רעקיסַאּפ ןייק טשינ ,גנוניימ ,סרָאליײט ,ןייז טיול ,זיא "עשיגַארט ,, ןעמָאנ

 ַא .עקירעיורט ןייק טשינ קיזומ יד זיא ,ןעמונעג ךות ןיא לייוו ,שירעריפרַאפ

 לייוו ,"עידעגַארט ַא וצ ערוטרעװָא, ןעוועג טלָאװ ןעמָאנ רערעסעב ליפ

 ןופ גנוריפפיוא ןַא וצ עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טסַאפרַאפ קיזומ יד טָאה סמַארב

 ."טסוַאפ , סעטעג

 רע טריפ ,ךעלרעטילפ עכיוה םוש ןָא ,ןצוּפ ענייק ןָא ,טושּפ ָא-ױזַא טָא
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 סרָאטיזָאּפמָאק ענעדישרַאפ ןופ סרעלכייּפש ןוא ןרעמַאק יד ןיא ןײרַא ךייא

 ןוא ןיימ רעייז ,תיצמת רעייז ףיוא ךייא רַאפ טרעלק ןוא קרעוװ ערעייז ןוא

 זיאס סָאװ ןוא ןעוו ;ןעוועג ןסיוא זיא רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ :;הנווכ

 ןוא ,ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא ןוא קעווצ ןכלעוו רַאפ ;ןרָאװעג ןבירשעג

 ייב ןסולפנייא ענעדישרַאפ ןוא ןטייקכעלנע עסיוועג ףיוא ןָא ךיוא טזייוו

 שממ ןּפיל יד ןופ םיא ייב ךיז טשטילג טײקכַאפנייא יד .םענעי ייב ןוא םעד

 ,סעיינ סעּפע ,שרעדנַא סעּפע םענייא ןדעי ןגעוו ןגָאז וצ סָאװ טָאה רע ןוא

 ןענעז ןעגנושטייטסיוא ענייז ,רעטרעוו ןייק סיוא טשינ םיא ןלעפ סע

 ךס ַא טימ רערעהוצ םוצ רעביא ךיז ןביג ןוא ערָאלק ,עכעלפערט לָאמעלַא

 ,שינעדנעטשרַאפ

 טנעדיזערּפ רעד ןעוועג קירוצ גנַאל טשינ זיב ךיוא זיא רָאליײט סמיד

 םעד ץוח ַא .סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ,"ּפעקסע , ןופ

 ַא ךיוא סע זיא ,עיצַאזינַאגרָא רע'בושח ַאזַא ןופ ץיּפש רעד ןיא ןייטש וצ דובכ

 ןענָאילימ ןײרַא טמענ סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא זיא'ס .טמַא רעטלָאצַאב-ךיוה

 :טכַאנ ,סעפַאק ,ןלַאזטרעצנָאק ,סעיצנַאטס-ָאידַאר ןופ רָאי ַא סרַאלָאד

 ןוא ןליּפש וצ ןביולרעד רַאפ -- סרעטַאעט ,ןלעטָאה ,ןענַארָאטסער ,זבולק

 ןיא ןסָאלשעגנָא ןענעז סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק ענע דישרַאפ ןופ קיזומ יד ןעגניז

 ,טפַאשרעּפרעק ַאזַא ןופ "טּפיױה , רעד ןייז וצ ּפָאק ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ .ריא

 ןוא רעגולק ךעלנייוועגרעסיוא ןַא רָאליײט סמיד זיא ןעמעלַא םעד וצ

 םיא ןבָאה שטנעמ ןוא ןשטנעמ ביל טָאה רע .שטנעמ רענעזָאלעגוצ ַא ךיוא

 ךָאנ ןוא ןדייר וצ םיא טימ ,ןעגניירברַאפ וצ םיא טימ היחמ ַא זיא סע .ביל

 ךיז םיא טימ לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא ןעוו .ןדייר םיא ןרעה וצ -- רעמ

 רעדואווילָאה ןוא רעייוודָארב ןטמירַאב םייב "יטרַאּפ , ַא ףיוא טנַאקַאב

 טָא זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ רימ ךיז טָאה ,לעטסָאמ ָאריז רעקימַאק ןשידיא

 רעד ןייז סע לָאז ,ןעזסיוא ןש'רוחב-הבישי ןטימ עלעשטנעמ ערַאד סָאד

 ! רָאלײט סמיד רעטמירַאב

 ַא ןעזעג ךיז רַאפ ךיא בָאה ,טדערעצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש

 ,טסנוק רענעגייא ןייז ןופ תומא-דלד יד ןיא זיולב טשינ טבעל סָאװ ,ןשטנעמ

 ַא ;ןבעל ןופ ןגַארפ ןוא ןעמעלבָארּפ עניימעגלַא טימ ךיז טריסערעטניא רָאנ

 ןוויסערגָארּפ ַא טימ ןוא ןעגנוניימ ןוא ןעקנַאדעג עוויסערגָארּפ טימ שטנעמ

 ןייא ןשיווצ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,"םייחל, ןייא ןשיווצ .טלעוו רעד ףיוא קוק

 ןעגנוקרעמַאב עגולק ןלַאפ טזָאלעג רע טָאה ,ןטייווצ םעד ןוא "ליעטקָאק ,
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 ךיז ןבָאה ןוא ךעלפערט רָאג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןכַאז ענעדישרַאפ ןגעוו

 ץמש ןייק טליפעג טשינ ךיז טָאה ייברעד .ןיזפרַאש ךס ַא טימ טנכייצעגסיוא

 .ןסיוו ןוא שינעטנעק טימ ןענײשסױרַא ,ןזײװסױרַא ךיז ןלעװ ןופ ,הואג ןופ

 יַאטנעמָאק ןוא רָאטַארָאנ ,רעקימעדַאקַא רעפייטש השעמ טשינ ךיז טריפ רע

 טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןפַאש וצ ידכ ,טסרעוװ ַא רַאפ ךיז ןופ טזָאלב סָאװ ,רָאט

 ,ןליפ ךיז לָאז םיא טימ טדער סָאװ רעד זַא ,ץלַא טוט רע ,הברדַא .ץנַאטסיד

 ,םייהרעדניא ךיז ייב יו

 ַא וצ טנגעגַאב רעדיוו ךָאנרעד ץ'רָאלייט סמיד טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 זיא ,דליפרַאג ןַאשזד ןרעטש-םליפ ןשידיא ןטמירַאב םייב יטרַאּפ , רָאי-יינ

 ירַאפ רעמ ךָאנ ץרָאלײט סמיד ןגעוו רעניימ קורדנייא רעטשרע רעד

 רעסיורג רע'תמא ןַא ןריפפיוא ךיז ףרַאד ױזַא טָא :ןרָאװעג טקרַאטש

 ! רעלטסניק

 ָאקיסקעמ ,1952 ,19 רַאונַאי ,"עמיטש יד,

 ןיטרַאוװק לעוװַאז ןזח

 עשידיא עסיורג ןסקָאוװעגסױא ןענייז ,ןבעל שידיא קיטפַאז ,ךייר

 ןבעל עשידיא ערָאג סָאד טרעכיײרַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,טסנוק ןופ טיבעג ןפיוא רעטסייג עשידיא עסיורג .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ןבָאה הניגנ ןוא ײרעלָאמ ,עיזעָאּפ ,קיזומ ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,טפַאשנסיוװ

 ןוא עיזַאטנַאפ עשידיא יד ןדנוצעג טָאה טכיל רעייז ןוא טילבעצ לעה ךיז

 .ץרַאה עשידיא סָאד ,המשנ עשידיא יד טמערַאוװעג

 -פיוא ןענייז תולג ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ רעגניזַאב עטסנעש יד |

 טָאה םוטנדיא רעניַארקוא סָאד .דרע רעניַארקוא רעד ףיוא ןעגנַאגעג

 םעד ןיא לעדָאמ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןכַאז ךס ַא ףיוא םתוח ןייז טגיילעג

 ןעגנוזעגסיורַא טָאה דיא רעניארקוא םעד ןופ טייקשיריל יד .ןבעל ןשידיא

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא

 זַא ,טשינ סע טסייוו ,רעגייטש ַא ,דיא רעכלעוו ! תונזח רימ ןעמענ

 עריא טָאה טסנוק עשי'נזח יד ,תמא ? תונזח ןופ עלעגיוו סָאד זיא עניַארקוא

 ןימ רעד טָא רעבָא ,שדקמה תיב ןיא םייול יד ןופ גנַאזעג םעד ןיא ןעלצרָאװ

 ַא טילבעג לָאמַא טָאה סע ואוו עניַארקוא ןופ דרע רעטעפ רעד ףיו א
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 ןיא ןדיא ייב טבילַאב קרַאטש ױזַא זיא ןוא טנייה ןענעק רימ ןכלעוו ,תונזח

 לַאװק ןטסקיטכיװ עמַאס ןרַאפ טנכערַאפ טרעוו סָאװ ,טלעוו רערָאג רעד

 ,הקיני טּפיױה ריא טּפעש קיזומ ןוא הניגנ עשידיא עניײמעגלַא יד ןענַאװ ןופ

 רעד .דרע רעניארקוא רעד ףיוא ןייגפיוא ןוא ןעילב וצ ןביוהעגנָא טָאה

 -סקַאמשעג רעד ןוא רעטסקיצרַאה רעד זיולב טשינ זיא "טסוג ,, רעניארקוא

 "ןטסוג , ערעדנַא עלַא יד ןשיווצ ןָאנבױא םעד ךיוא טמענרַאפ רע רָאנ ,רעט

 .רוטַארעטיל רעשי'נזח רעד ןיא ןוא טסנוק רעשינזח רעד ןיא

 םַאטשּפָא סנעמעוו ,טלעוו רעד ןיא םינזח עטסטמירַאב עמַאס יד ןשיווצ

 יד ןופ "ןעיד , רעד זיא ,עניַארקוא ןיא טלצרָאוװרַאפ ףיט טגיל טסנוק ןוא

 רערָאג רעד ןיא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טשינ גָאט וצ טנייה םינזח

 | ,ןיטרַאוװק לעוװַאז ןזח ,טלעוו רעשידיא

 -רעד ןייז ןעיוב וצ ױזַא יו ,געוו ַא סיוא ךיז טביילק ןזח רַעסיורג רעדעי

 .ןכַאמ וצ טמירַאב ךיז סָאװ טימ -- רקיע רעד ןוא גלָאפ

 עגַארפ ןייק רָאג זיא םעד ןגעוו ,עמיטש ַא ןבָאה ןזח ַא ףרַאד סיוועג

 טייקסיורג יד .ףרַאד ןזח ַא סָאװ ץלַא טשינ רָאד זיא ןײלַא סָאד רעבָא .טשינ

 ןוא רעד ריִמ טגָאז סנױזַא סָאװ :םעד ןיא רקיע רעד טײטשַאב תונזח ןופ

 ?ןרעה רימ רע טזָאל סנױזַא סָאװ ,ןזח רענעי

 טָאה רע זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד ןע'ניטרַאווק ןזח ןופ לַאפ םעד ןיא

 חסונ ןשידיא רעד טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רקיע רעד טכַאמעג טמירַאב ךיז

 ןוא ערעירַאק ןוא טסנוק רעש"נזח ןייז ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעגקעוװַא

 רערָאג רעד ןיא ןדיא ייב גלָאפרעד ןסיורג ןייז טכיירגרעד טימרעד טָאה

 ןייז ןפלָאהעגסױרַא ךס ַא ךיוא םיא טָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,וצרעד .טלעוו

 לָאטשירק ַא טימ ,גנַאלק ןשירָאנעט ַא טימ עמיטשזָאטירַאב עכעלרעדנואוו

 סָאד ! רוטַארָאלָאק ןייז טנייה .טייהנטלעז ַא שממ זיא סָאװ ,עיצקיד ענייר

 יד טימ טלָאצעג-קירוצ םיא טָאה ןוא טריטּפעצקַא ךיילג םיא טָאה קלָאפ

 עשידיא יד -- ןלַאװק-סקלָאפ יד טלָאצעג טָאה רע סָאװ ,ןזניצ עבלעז

 ! תואחסונ

 :עטַאקעי ךרוד ,דַארגטעװַאסילעי ןעבענ עלעטעטש ןיילק ַא ןופ

 רעטיור ַא יו -- טסעּפַאדוב ,ןעיוו ,גרוברעטעּפ ,סעדָא ,ווָאקרַאכ ,ווַאלסָאניר

 טָאה סָאװ ,ןיטרַאוװק ןזח ןופ ערעירַאק ענעדלָאג יד ךיז טיצ רונש רענעדייז

 ןיא ןגָאלשעגנָא גלָאפרעד ןופ ןָאט ןטסכעה עמַאס ריא רעטעּפש ךָאנרעד

 .עקירעמַא
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 :טײקינָאטנייא ןייז ןע'ניטרַאוװק ןגעק ןלעטשוצסױרַא ביל ןבָאה םינגנמ

 "גנַאג, ןבלעז םעד טימ ךיז טצונַאב רע זַא ןוא ,גונעג טשינ טרילודָאמ רע זַא

 ,ןטייווצ ןיא ןטָארעג זיא וויטַאטישטער ןייא .סעיציזַאּפמָאק ענייז עלַא ןיא

 ןענייז ,ױזַא ןץ'הנעט סָאװ יד זַא ,רעבָא טלַאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 ןיא סיואכרוד טײטשַאב רעלטסניק ַא ןופ טייקסיורג יד םורָאװ .טכערעגמוא

 .טשינ רעלטסניק םוש ןייק טָאה "גנעג , ליפוצ ןייק ."גנַאג, ןלעניגירָא ןייז

 ,רעמ רענייא -- ךיז טלָאהרעדיװ ,ינעשז רעד וליפא ,רעלטסניק רעדעי

 ,רעקינייוו רענייא

 רעשידיא רעד ןופ טייקיביא רעד ןיא ןײרַא ןיוש זיא ןיטרַאווק

 ןוא "ונכלמ וניבא , :קרעוװ עטסנעעזעגנָא ייווצ ענייז טימ הניגנ רעשיגרוטיל

 -נופַאש ענייז עלַא ןופ ןעניורק יד ןענייז עכלעוו ,"ומצע לאעמשי יבר רהט,

 ייווצ יד ןָא ךייא ןענָאמרעד ןויטַאטישטער ערעדנַא ענייז סָאװ ,סָאד .ןעג

 סע .קיטכיוו טשינ ןיטולחל זיא ןעגנופַאש עשי'נזח עקיטכערּפ עטנָאמרעד

 םיא ןלָאז סָאװ ,רעלטסניק ַא רַאפ סעיציזַאּפמָאק ייווצ יד טָא גונעג זיא

 ,ןדיא ייב רעטסייג עסיורג יד ןשיווצ ןָא-ןביוא ןלעטשקעװַא

 ןזח ךרוד טרעוו "ונכלמ וניבא , עיציזַאּפמָאק רעטשרע רעד ןיא

 עקיבייא סָאד רענעט עשילַאקיומ ךרוד טכַארבעגסױרַא ןע'ניטרַאוװק

 טכַארבעגסױרַא טרעוו עיציזָאּפמָאק רעטייווצ רעד ןיא ןוא .טעבעג עשידיא

 רעד רענעט עשיגעלע עקרַאטש עשילַאקיזומ עקידנכערביץרַאה ךרוד

 הרשע , יד ףיוא יירשעג-ייוו רעשידיא רעד ,רעמָאיעג רעשידיא רעסיורג

 עלַא ןיא ,"םשה שודיק , ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,"תוכלמ יגורה

 ...תורוד עלַא ןופ ןוא ןטייצ

 ! םינזח רַאפ "לוש , ַא רָאנ ,ןזח רעסיורג ַא זיולב טשינ ךיוא זיא ןיטרַאווק

 ּפָא ןטיה ןוא ךָאנ םיא ןעייג עכלעוו ,םינזח רעטרעדנוה ןפערט טעוו ריא

 טשינ םורָאװ .ןרָאװעג טמירַאב ייז ןענייז םיא קנַאד ַא ."טירט-סופ , ענייז

 זומ רעצימיא .געוו םענעגייא רעייז ןייג ןוא רעפַאש ןייז ןענעק םינזח עלַא

 טָאה ןיטרַאװק ןזח ןוא -- געו םעד ןטערטסױא רעירפ ייז רַאפ

 .ןדיא ייב םינזח לָאצ רעטסערג רעד רַאפ רשפא געוװ םעד ןטָארטעגסיוא

 קרַאטש טָאה ןיטרַאװק ןזח זַא ,ןעזייוואוצנָא ָאד קירעביא זיא'ס

 זיא "ץכעגָאז , ןייז .טסנוק רעשי'נזח רעד ןיא עלענָאיצידַארט סָאד טיהעגּפָא

 ןטנַאקַאב-טוג םעד ןוא "ץפיז , ןשידיא ,"תועונת, עשידיא טימ טבעוועגכרוד

 "ץשימייה , סָאד םיא ןיא ףכית טליפרעד רערעהוצ רעד ."ץכערק , ןשידיא
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 -אוצנָא סָאוװ טימ ןוא ױזַא יו טסואוועג טָאה רע ."עקיטרַאנגייא , סָאד ןוא

 רעלענָאיצידַארט ןייז .ץענ ןייז ןיא ןקַאּפ וצ םיא ױזַא יו ,דיא ַא ןעמערַאװ

 םעט רעד .המשנ סנדיא םעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ףכית טָאה גנַאזעג

 זיא ,ןטלַאהעג גנערטש ךיז טָאה ןיטרַאוװק ןזח עכלעוו ייב ,תואחסונ יד ןופ

 ,טעּפעשטעג טשינ ערעייז טייקטכע יד טָאה רע ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טשינ

 רעטלַא רעד .טרעיישעגסיוא ןוא טצוּפעגמורַא שילַאקיזומ זיולב ייז טָאה רע

 ,ברַאפ עשירפ ַא ןגָארקעגוצ םיא ךרוד טָאה גנַאזעג רעשידיא רעקיד'תורוד

 .רעבלעז רעד ןבילבעג זיא גנַאלק רעד רעבָא

 רעלטסניק רעיתמא רעדעי סָאװ ,סָאד ןענַאטשרַאפ טָאה ןיטרַאוװק ןזח

 ןפורסיורַא ןוא ןעמענסיוא ןעמ ןעק םענעגייא ןטימ רָאנ זַא ,טייטשרַאפ

 יד רַאפ טשינ ירמגל ךיז טסַאּפ ןָאט רעדמערפ ַא .גנורעטסיײגַאב ע'תמא

 סע ,גנַאלק ןטימ תוכייש ןטנעָאנ ַא ןבָאה זומ טרָאװ סָאד .תוליפת עשידיא

 םעד ןופ םַאטשּפָא רעד .טמערופעג ןוא ןסָאגע ג קיטש ןייא ןופ יו ןייז זומ

 ןיא -- רעשידיא סיואכרוד ַא רָאנ יו ,שרעדנַא סעּפע ןייז טשינ ןעק גנַאלק

 זיא הליפת רעשידיא ַא רַאפ רענעט עדמערפ .קַאמשעג ןוא טסוג ןיא ,רילָאק

 יו ןקוקסיוא ןייצ עדמערפ יד ןגעמ -- ןשטנעמ ַא ןייצ עדמערפ ןָאטנָא יו

 ...ןייש ןוא טוג

 םינוגינ ענייז טימ ,ןטפַאשנגייא ענייז טימ ןרָאבעג טרעוו קלָאפ סעדעי

 ךיוא רָאנ .רעטסכייר רעד זיולב טשינ זיא חסונ רעשידיא רעד .תואחסונ ןוא

 עשידיא עצנַאג סָאד ּפָא טלגיּפש רע .טלעוו רעד ןיא רעטסלעניגירָא רעד

 ןשידיא ןדעי ןופ בוח רעד סע זיא רעבירעד ."ךיא , ןשידיא םעד ןוא ןבעל

 -וצסיוא טמוק סע ןעוו ,טיהעגּפָא ןייז וצ ןזח ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ

 ןופ טייקילייה יד ! הליפת ַא רַאפ רעמ ךָאנ ןוא דיל ַא רַאפ ייס ןוגינ ַא ןביילק

 רענעט עדמערפ ךרוד ןרעוװו טכעוושרַאפ טשינ ןפוא ןיאב רָאט הליפת רעד

 .ןעגנַאלק ןוא

 ןייז -- ןופרעד ןוא ןענַאטשרַאפ סע טָאה ןיטרַאוװק ןזח ,טגָאזעג ןיוש יו

 ייב טפַאשביל עסיורג ןייז ךיוא -- ןופרעד .ןדיא ייב גלָאפרעד רעסיורג

 .ןבעל ןשידיא םעד ןיא ףיט טלצרָאװ ס'ניטרַאוװוק ןענווַאד עצנַאג סָאד .ןדיא

 ,גנופַאש עשידיא עטכע רָאנ ,תונזח ןייק םתס ,גנַאזעג ןייק םתס טשינ זיא סע

 .גנופיטרַאפ ןוא גנוטכַארטרַאפ עשידיא ענייר ,גנוכיירגרעד עשידיא

 .י .ג ,1959 ,8 .ּפעס ,"רענַאקירעמַא רעד ,
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 "...עטסּביל עלַא ןסעגרַאפ ּבָאה'כ ,

 בָאה'כ , :דיל-םי עטמירַאב ס'יולה הדוהי 'ר ןעגניז טרעהעג טשינ

 ךָאנ ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד רימ ? "עטסביל עלַא ןסעגרַאפ

 .דיל סָאד טָא יו ,קלָאפ ןשיווצ טײרּפשרַאפ ןייז ױזַא לָאז סָאװ ,דיל טייווצ ַא

 זַא ,גנוסיגנעמַאזוצ רעשינָאמרַאה ַאזַא ןופ ןענייז ןוגינ רעד ןוא רעטרעוו יד

 .ןבירשעג ייז טלָאװ טנַאה ןייא יוו ךייא ךיז טכוד סע

 רבחמ רעד רעוו זסייוו ,דיל סָאד ןעגניז ןרעה סָאװ ,יד ןופ ליפיוו רעבָא

 יִצ ?ןפַאשעג רֶע טָאה ואוו ? טבעלעג רע טָאה ואוו ? זיא קיזומ רעד ןופ

 ?ןברָאטשעג ןיוש זיא רע רעדָא ? ךָאנ רע טבעל

 ןָאילימ סקעז עלַא ןעניײװַאב וצ ףיוא ןרערט גונעג ןייק טשינ בָאה ךיא

 וצ זיא לַאװק רעד .טעדרָאמעגסיוא ןבָאה םיחצור עשטייד יד סָאװ ,ןדיא

 יד ןענייווַאב וצ ףיוא ןרערט גונעג גָאמרַאפ ךיא רעבָא .רַאפרעד ןיילק

 .עשּפיה ץנַאג ַא זיא לָאצ רעייז ךיוא שטָאכ ,עטנעָאנ יד ,ענעגייא

 ןוא רעקיזומ ,רעליּפשיוש ,רעלטסניק ,רעביירש עטנַאקַאב יד ןשיווצ

 ,1928 רָאי ןיא ,טייצ-רעמוז ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ןטנעגיריד

 .מ טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעלופטנַאלַאט רעד ןעוועג ךיוא זיא ,עשרַאװ ןיא

 ,דיל ס'יולה הדוהי 'ר וצ ןוגינ ןקיטכערּפ םעד ןופ רבחמ רעד ,רואינש

 ןיא ענזיצַאק רעטלַא רעביירש רעד ךימ טָאה ץ'רואינש טימ טנעקַאב

 קרַאטש ַא ןעוועג זיא סע .ןציירד עקצַאמָאלט ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל םעד

 ַא טימ ,לשיט ַא ייב לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא רואינש רעבָא ,גָאט רעסייה

 רעטניה ןופ ןגיוא יד .ןעמ טניימ םיא טשינ יו ךיילג ,טנַאה רעד ןיא ייט זָאלג

 ,טייקט'מולח'רַאפ רענדָאמ ַא טימ טלקניפעג ןבָאה םענייז ןרעטש ןכיוה םעד

 ,תואּפ יד ייב ןסַאּפ עיורג-רעבליז טימ ,רָאה עצרַאוװש עטכידעג ,עגנַאל יד

 ןצרַאוװש ַא ןדנובעגסיוא ןעגנַאגעג זיא רֶע .טלטַאּפעצ-בלַאה ןעוועג ןענייז

 "ייטש ןשיאייּפָארײא ןשירעלטסניק ןשידָאמטלַא ןפיוא "ףיילש , םענעדייז

 ,טכיל ןכַאװש םעד ןיא טנטָאשעג ךיז טָאה סנייז טכיזעג לקנוט סָאד .רעג

 טשינ טָאה רע .רעטצנעפ םענעפָא ןכרוד טקוקעגניײרַא עקָאסַאק טָאה סָאװ

 ,ןגנַאגעגוצ םיא וצ זיא ענזיצַאק ןעוו רעבָא ,ןײגנײרַא רעזנוא טקרעמַאב

 ןבָאה ייז ןוא ּפָאק-רעלטסניק םענעריובעג ןייז ןביוהעגפיוא לענש רע טָאה

 סָאד טָאה ,דיא רע'טושּפ וליפַא ןוא ,דיא רעטנעגילעטניא רעכלע 1 1
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 רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ענזיצַאק יו םעדכָאנ .טסירגַאב םערַאװ ךיז

 ךיז טָאה רע .לשיט ןייז ייב ןצעזקעװַא ךיז ןטעבעג זנוא רֶע טָאה ,םיא

 ךיא גנַאל יוו ןוא ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ ףיוא רימ ייב ןגערפסיוא ןעמונעג

 .עשרַאוו ןיא ןביילברַאפ וצ העדב בָאה

 רעוװעשרַאו םעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ רואינש .מ זַא

 רַאפ סָאװ .רעירפ ןופ טסואוועג ךָאנ ךיא בָאה סָאד ,ןבעל ןלעררוטלוק ןשידיא

 טלָאװ רעוו ? ץ'רואינש ןָא עשרַאװ עשידיא סָאד טַאהעג טלָאװ םינּפ ַא

 רעוװעשרַאו רעד ןשיווצ קיזומ ןטײרּפשרַאפ ןופ עיסימ יד ךיז ףיוא ןעמונעג

 קילדנעצ יירד עצנַאג ןופ ךשמ ןיא ? ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא טנגוי רעשידיא

 ,עשרַאװ ןיא ןרָאכ עשידיא עטסערג יד טימ טריפעגנָא רואינש טָאה ןרָאי

 רעטנזיוט ,ןרָאכ ערעדנַא ןוא "רָאכ-סקלָאפ , ,"רָאכ-רימזה , ןופ קידנבױהנָא

 ,ןדליבסיוא ךיז שיל;קיזומ ןפלָאהעג רע טָאה טיילעגנוי ןוא ןעיורפ עשידיא

 רעד ןופ ךיוא ןוא קיזומ רעשידיא רעד ןופ לַאװק רעד זיא םיא קנַאד ַא

 רעלטסניק רעשידיא ןייא טשינ .ייז רַאפ ןפָא ןרָאװעג קיזומ רעכעלטלעוו

 ןעוועג זיא רע .ץרואינש ערעירַאק עשילַאקיזומ ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה

 רע טָאה תוחוכ עטסעב ענייז .ןבעל ןוא בייל טימ טעברַא ןייז ןבעגעגרעביא

 םעד ,דיל עשידיא סָאד ,טרָאװ עשידיא סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ ףיוא ןבעגעגּפָא

 רעשידיא טימ תוכייש ַא טַאהעג רָאנ טָאה סָאװ ץלַא .גנַאלק ןוא ןָאט ןשידיא

 טשינ טָאה רע .רעייט ןוא ביל ןעוועג םיא זיא ,גנַאזעג ןשידיא טימ ,הניגנ

 -טלעוו ןשיווצ ,שיאערבעה ןוא שידיא ןשיווצ דיישרעטנוא םוש ןייק טכַאמעג

 .קיזומ רעזעיגילער ןוא קיזומ רעכעל

 טריפעגפיוא טָאה רע .טלעטשעגּפָא טשינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טָאה רואינש

 עטסרעווש יד ,קרעוו עשילַאקיזומ עטסטריצילּפמָאק יד ןרָאכ ענייז טימ

 טַאהעג וליפַא טָאה רע ,לעדנעה ןוא ןעדייה ,ןָאסלעדנעמ ןופ סעירָאטַארָא

 ןייז .עינָאפמיס "עטניינ , ס'נעווָאהטעב ןרָאטַאמַא טימ ןריפוצפיוא טומ םעד

 .ןכַאז עלַא יד ןָאט וצ ןסיוטשעג םיא טָאה טנעמַארעּפמעט רעשירעלטסניק

 רע .ןקָארשעגּפָא טשינ םיא סע טָאה ,לַאפכרוד ַא טַאהעג לָאמַא רֶע טָאה ןוא

 טָאה רע ,טשינרָאג יווװ ךיילג ,טעברַא ןייז טימ רעטייוו ןעגנַאגעגנָא זיא

 -טגַאוװעג רעשילַאקיזומ ןייז ןופ ,טייקטסיירד ןייז ןופ טַאהעג האנה קרַאטש

 .ןָאטּפױא ןעק רע סָאװ ןזײװַאב טלָאװעג רדסכ טָאה רע .טייק

 ןַא ןעמונרַאפ רואינש טָאה עשרַאו ןיא רעקיזומ עשידיא יד ןשיווצ

 טָאה רע .ןעגנופַאש ענייז טימ ייס ןוא ןעזסיוא ןייז טימ ייס טרָא ןקיטרַאנגיײיא
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 -סקלָאפ םעד ןופ טּפעשעג ךעלכעזטּפױה עיצַאריּפסניא עשילַאקיזומ ןייז

 רע רעכלעוו ףיוא ,עװנַאק יד ןעוועג זיא ןַאט-סקלָאפ רעשידיא רעד .לַאוװק

 רַאפרעד ןוא .םינוגינ ענעפַאשעג ענייז ןופ עטסרעמ יד טקיטשעגסיוא טָאה

 -רעד ייז ןיא טָאה קלָאפ סָאד .קלָאפ םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא ייז ןבָאה

 ןייז .המשנ-סקלָאפ רעד ןופ סױרַא טגניז סָאװ סעּפע ,ךיז ןופ סעּפע טריּפש

 ,ןעגניז טרעהעג סָאד רָאנ טָאה סע רעוו ,"סנירָאטיײנ יירד , סע'צרּפ וצ קיזומ

 :רַאפ יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא סע .םשור ןפיט ַא ןזָאלעגרעביא טָאה

 ןלױּפ ןיא זיולב טשינ ןסַאמ עשידיא יד ןשיווצ רעדיל עשידיא עטסטיײרּפש

 ,דנַאל םעד ןופ ןצענערג יד רעבירַא טייוו רָאנ ,ןיײלַא

 טַאהעג רואינש טָאה טלעוו רעד רעביא גלָאפרעד ןטסערג םעד רעבָא

 המשנ ןוא ץרַאה ןייז טָאה רֶע ."דיל-םי, ס'יולה הדוהי 'ר וצ קיזומ ןייז טימ

 ,ןוגינ ַא זיא סע .עידָאלעמ רעקידנעגניז רעשיריל רעד טָא ןיא טפעהעגניירַא |

 טשינ טפַאשקנעב עשידיא יד ָאד זיא סע .ןײלַא ךיז ןופ יו ךיז טגניז סָאװ

 -רעטרע טגנילק סע שטָאכ ,קיזומ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,רעטרעוו יד ןיא זיולב

 עטסנייפ יד ףיוא ןעגניז דיל סָאד ןרעה טנעק ריא .שיװַאלס-טכע ױזַא זייוו

 עידָאלעמ רעד ןיא ןַארַאפ סעּפע זיא סע .טלעוו רעד ןופ סעניב-טרעצנָאק

 זיא יאדווַא .ליפעג ןלַאנָאיצַאנ רעייא ,ץרַאה רעייא טּפַאכרַאפ סָאװ ,סנױזַא

 זיא ןוגינ רעד רעבָא ,רעטרעוו יד ןופ רבחמ רעד קידלוש ךס ַא ראג םעד ןיא

 ,ליפעג-טפַאשקנעב םענדָאמ ַא סױרַא ךייא ןיא טפור סָאװ ,רעכלעזַא טרָאפ

 םוצ טמוק סע ןעוו .קנַארטעג קינייוו ַא יו ,רבא ןדעי ןיא ךיז טייגעצ סע

 ,סנױזַא סעּפע עייוו ַא ךייא ףיוא טיג "רעיירטעג ,טניוו-ברעמ ,וד ןוא , לעטש

 עקיצרַאה יד ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא רעטרעוו עקיצרַאה יד ןופ זיולב טשינ

 .רערעהוצ םענופ המשנ רעד טימ ץרַאה סָאד ט'פושיכ'רַאפ סָאװ ,רענעט

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ,סעיציזַאּפמָאק עטנַאמרעדנביױא ייווצ יד טימ טָא

 םיא טלעטש סע ןוא ןעוועג םש:הנוק ךיז רואינש טָאה ,ענייז ןעגנופַאש

 טָאה רע .דַארג ןכיוה ַא ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ןופ ייר רעד ןיא קעװַא

 זיא סָאװ ,טנעמָאמ ןלַאיצַאס םעד טימ ייס םלוע ןשידיא םעד ןענואוועג

 ןלַאנָאיצַאנ םעד טימ ייס ןוא ,"סנירָאטיײנ יירד , סע'צרּפ ןיא טרעּפרעקרַאפ

 עדייב ."דיל-םי, ס'יולה הדוהי 'ר ןיא טרעּפרעקרַאפ זיא סָאװ ,טנעמָאמ

 סעידָאלעמ עטסַאּפעגוצ יד טימ .סוינעג ןשידיא ןופ ןעגנופַאש ןענייז רעדיל

 סָאד יוװ ןוא .רעכעה ךָאנ ןביוהרעד טסייג ןדנפַאש ןשידיא םעד רואינש טָאה

 ענייז ןופ ןרעוו וצ ךייר טעטרַאוװרעד טשינ רע טָאה רעקיזומ עשידיא בור
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 רעשידיא רעד ןופ טייק ענעדלָאג יד רעטייוו ןדימש ןפלעה רָאנ ,זעגנופַאש

 ,לײט-דנַאטשַאב רעקיטכיוו ַא זיא קיזומ עשידיא יד רעכלעוו ןופ רוטלוק

 ,עשרַאװ ןיא רעמוז םענעי טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד

 ,ןשינעגעגַאב ערעזנוא .ץרואינש טימ ןפָארטעג לָאמ ךס ַא ךיז ךיא בָאה

 רעבָא .ןײארַאפ-ןטַארעטיל םעד ןיא ןייז לָאמעלַא ןגעלפ ,ךיז טייטשרַאפ

 ,ץַאלּפ-רעמוז ַא ,רעדיווש ןייק רימ וצ ןעמוקעגרעבירַא רואינש זיא לָאמנייא

 ןיא .ץענזיצַאק רעטלַא ייב ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא .קצָאװטָא ןופ טייוו טשינ

 טרעמוזעג ךיוא טלָאמעד טָאה ,ןץענזיצַאק ןופ טייוו טשינ עקַאט ,רעדיווש

 ןייג ןע'נילטייצ ןעז גָאט ןדעי געלפ ךיא .החּפשמ ןייז טימ ןילטייצ ללה

 ַא ןייטש רעדָא ,זיוה םייב קנַאב רעד ףיוא ןסיורד ןיא ןציז רעדָא ,ןריצַאּפש

 ירטַאּפ ןייז .רעטסנעפ םענעפָא ןרַאפ בוטש ןיא קינייוװניא רעטרעלקרַאפ

 טָאה ,רָאה עטלטַאּפעצ עגנַאל יד ןוא דרָאב עסיורג יד ,ןעזסיוא רעשילַאכרַא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא רֶע .ץרא:ךרד סיורג ןפורעגסיורַא רימ ייב

 ַא טָאה ללכב ןוא .םענרַאפ ַאזַא טימ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעביירש רעשידיא

 ַא .טנייה יו רעמ ךס ַא רימ רַאפ טניימעג טלָאמעד רעביירש רעשידיא

 ןהכ, ַא רַאפ טנכערַאפ ןעוועג טייצ רענעי וצ רימ ייב זיא רעביירש רעשידיא

 ! ןילטייצ ללה יו רעביירש ַאזַא ןיוש-אטישּפ ַא ."לודג

 -רַאפ ןענעק לָאז רע ידכ ,ירפ ץנַאג ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא רואינש

 רע זַא ,טפול עשירפ גונעג טימ ןּפעשנָא ךיז ןוא גָאט ןצנַאג םעד ןעגנערב

 יד ואוו ,עשרַאװ ןייק קירוצ טכַאנרַאפ ןרָאפ וצ ףיוא ךָאנרעד חוכ ןבָאה לָאז

 ייב םעווקַאב טכַאמעג ךיז טָאה רע .ךעלגערטרעדמוא ןעוועג שממ זיא ץיה

 סָאװ ,םענייז "טודרוס ,, ןצרַאװש םעד ןָאטעגסיױוא טָאה ןוא רעמיצ ןיא רימ

 ,ןכַאמ זיול זדלַאה םייב "ףיילש , םעד רעבָא .ןגָארט קידנעטש טגעלפ רע

 ןטעב ןיימ ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .טלָאװעג טשינ ןפוא םושב רע טָאה סָאד

 רע זַא ,ןקָארשעג ךיז טלָאװ רֶע יוו .ןיוש ןוא סע זיא סָאד טָא ,םיא ייב ךיז

 טָאה סע יו ,רעלטסניק סיוא רֶע טרעוו ,"ףיילש , םעד ןָאטסיױא טעוװ

 רע זיא ,רָאה יד ןרָאשעגּפָא םיא טָאה'מ זַא רובגה ןושמש טימ ןפָארטעג

 . ..רובג סיוא ןרָאװעג

 ךיז טָאה רע שטָאכ לייוו .ץ'רואינש טימ גנירג ןעוועג טשינ זיא רימ

 ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ רעבָא רע זיא ,םעהָאב קיטש ַא רַאפ ןטלַאהעג

 -רַאפ ּפעצ ענעדלָאג יד טימ טסניד עשיליוּפ עדנָאלב יד .שטנעמ רערעווש

 טימ עווַאק רעזעלג ייווצ טכַארבעגניײרַא טָאה ,ּפָאק ןטיישרַאפ ןפיוא טגייל
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 ,טרעטנומעגפיוא לסיבַא ץרואינש טָאה סָאד ןוא ,רעטוּפ טימ למעז עשירפ

 יורפ ןייז טימ ענזיצַאק רעטלַא .רעכעליירפ סעּפע ןרָאװעג זיא טימעג ןייז

 יד ןעקנורטעגסיוא ןבָאה רימ יו םעדכָאנ .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ ןענייז

 ןריצַאּפש טזָאלעגסױרַא ךיז רימ ןבָאה ,למעז יד ןסעגעגפיוא ןוא עווַאק

 טוג קיד'היחמ ןעוועג זיא טפול יד .דלַאוװ-ענסָאס ןקיאייברעד םעניא עדייב

 -נײרַא טערומשזרַאפ טָאה ןוז יד .ןע'מעט טנזיוט טימ טקעמשעג טָאה ןוא

 עכלעוו ,ןגייווצ יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג זיא ןוא ּפיז ַא ךרוד יו טקוקעג

 טימ טָאה לגייפ ןופ גנַאזעג ַא .טלגיּפשעגמורַא ריא טימ קידנגיוו ךיז ןבָאה

 יד ענייא 'תובוט תורושב, ענעדישרַאפ טגָאזעגנָא דיירֿפ רעקידנלַאש

 -רעדנַאנַאפ רעטלעהעצ ַא ךיז טָאה דלַאו רעצנַאג רעד ןוא ערעדנַא

 ןעגניז ןעמונעג טָאה םינּפ ןייז ףיוא ןוא ןייטש ןבילבעג זיא רואינש .ןעגנוזעג

 רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ טע'בנג'רַאפ םיא ייב ךיז טָאה סָאװ ,וויטָאמ ַא

 קידלרעּפ טָאה דמַאז רעסייו רעד .ןוקית ַא טכוזעג טָאה ןוא המשנ

 ,ןגיוא עצרַאווש ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןוא ןגעקטנַא םיא טלקניפעג

 רעמערַאוו ןיא ןעקנוזרַאפ בלַאה ןוא ט'מולח'רַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו

 ,גנוטכַארטַאב

 סױרַא ףָאלש ַא ןופ יו ,רימ וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ,טסייוו ריא --

 -קירוצ טשינ לָאמנײק רעמ ןוא ןביילברַאפ טלָאוװעג ךיא טלָאװ ָאד טָא --

 טסנרע טָאה ןוא ןגָארקעג הטרח רע טָאה לַאטנעמָאמ ןוא .עשרַאוװ ןייק ןרָאפ

 :ןבעגעג גערפ ַא

 סע ךיז טלעטש ריא ? רימ ןָא ןייז ןענעק עשרַאװ טעװ יו רעבָא --

 ? רָאפ

 .י .1 ,1946 ,2 .ווָאנ ,"גָאט רעד
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 "רעדיל-סקלָאפ עשידיא

 ןלעוו ,טקריוו ןוא טבעל קלָאפ ַא יוװ גנַאל ױזַא תמחמ ,ןּפעשסיוא

 ןלעוװ סע .םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ ןרעוו ןפַאשעג לָאמעלַא

 טימ רעוו ןוא רעמ טימ רעוו -- ןשטנעמ עיינ ןעניפעג לָאמעלַא ךיז

 וצ ןטיטעּפַא עשירפ ןוא סעיציבמַא טימ עלַא רעבָא -- שינעטנעק רעקינייװ

 ןטעברַאַאב ,םינוגינ:סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ עיינ ייס ,עטלַא ייס ןעלמַאז

 -רַאפ ןוא ,עטרעסעבעגסיוא עיינ ןיא ייז ןבעגסױרַא ןוא ײנסָאדפיוא ייז

 .ןעגנולמַאז עטרעסערגרַאפ ןוא עטרענעש

 ןופ ןעגנולמַאז ענענישרעד טציא זיב עלַא יד דמערפ טשינ ןענייז רימ

 ,ןעגנוטעברַאַאב ענעדישרַאפ ערעייז ןיא םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ

 ליפ ןוא ס'נהכ .ל - ,ס'ווָאיל ָאעל ,ס'עסינּפיק םחנמ ,'סקערַאמ .ב יו

 ץבַאגסיוא-רעדיל עיינ ַא ןײרַא גירק ךיא ןעוו לָאמ סעדעי ךָאד .ערעדנַא

 ןקיליײה ַא רעביא ײנסָאדפיוא בעל ךיא .המשנ רעד ףיוא םערַאװ רימ טרעוו

 ןדער סע עכלעוו ןופ ,ןטָאנ יד טימ תויתוא עשידיא יד ןרירנָא םייב רעטיצ

 רעשידיא ,עטכישעג עשידיא -- ןבעל שידיא רעקיטש סױרַא רימ וצ

 .ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רע גייטש

 :טנַא רעשילַאקיזומ רעזנוא ןיא קעװַא טייוו רימ ןענייז סיוועג ,ונ

 עקידנכיירג:טייוו רָאג:רָאג ףיוא ןזייוונָא ןיוש ןענעק רימ ;גנולקיוו

 רעבָא .רוטַארעטיל רעשילַאקיזומ רענייפ ַא ףיוא ןוא ןעוטפיוא עשילַאקיזומ

 רענעגייא ןוא רעטנעענ ץלַא ךָאנ זיא לַאוװק-סקלָאפ רעד זַא ,זיא טקַאפ רעד

 טרעצנַאק ןשידיא ַא יב ןעמ טרעה לָאמ ךס ַא .רערעהוצ ןשידיא םעד

 -סקלָאפ ןקיזָאד םעד ןיא טגיל סע המשנ לפיוו ,ָא, :יווװ ןפורסיוא עכלעזַא

 זיא דיל-סקלָאפ ַא *! ןוגינ םעד-טָא ןיא טגיל ץרַאה לפיוו, :רעדָא "ֵ! דיל

 לָאמַא ןוא ןבעל ןשידיא םעד ןיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןענעכייצרַאפ וצ חוכב

 .עכָאּפע עצנַאג ַא ןריזירעטקַארַאכ וליפא סע ןעק

 רעטשערַאקוב רעד וצ עידוטש:ריפניירַא רעטנכייצעגסיוא ןייז ןיא

 ָאּפמָאק רעד ,ץעלוקעס לימע טגָאז "רעדיל-סקלָאפ עשידיא , עבַאגסיוא

 סָאװ םעד רַאפ , :עדנגלָאפ סָאד ערעדנַא ןשיווצ ,רָאטַאליּפמָאק ןוא רָאטיז

 יד ןענייז ,דיל-סקלָאפ םוצ טפַאשנדייל טימ עקַאט רעדָא עביל טימ וצ טערט

 טשינ לָאמנייק ךיז טעוו םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ ןינע רע ְדך
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 עלַא ןיא ,טרַאצ ןוא רעייט סרעדנוזַאב גנופַאש-סקלָאפ ןופ ןעמולב עלַא

 רעטייוו טגָאז -- ,רצוא םעד קידנשרָאפ , ןוא ."תוקיתמ רעדנוזַאב ַא רֶע טליפ

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש סע סָאװ -- ,ץעלוקעס לימע

 ןופ ליפעג ַא זנוא טּפַאכרַאפ ,תורוד ענעגנַאגרַאפ יד ןופ השורי יד

 .טעטעירַאוװ ןוא טייקנייש ,טייקכייר ןייז יבגל גנורעדנואווַאב רערעדנוזַאב

 רעמ ץלַא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןשרָאפ ןוא ךיז ןפיטרַאפ רימ רעמ סָאװ

 סָאװ ,רעדליב ענעדישרַאפ ןגיוא ערעזנוא רַאפ ןבעווש ןוא ךיז ןקעלּפטנַא

 ןשידיא ןשיפיצעּפס םענופ ,ןשינעלגנַאר ,ןדייל ןוא ןדיירפ יד ןופ ןלייצרעד

 ."ןבעל

 זַא ,קנַאדעג ןקידרעירפ ןיימ ןופ "קָאװשט , רעד טגיל ,ךיא ןיימ ,ָאד טָא

 ןשידיא םעד רעטנעענ ןוא רענעגייא ץלַא ךָאנ זיא לַאװק-סקלָאפ רעד,

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד זַא דלַאביוװ ."גנידצלַא רעדייא רעמ -- רערעהוצ

 ןוא טּפַאכרַאפ ױזַא זיא ,ץעלוקעס לימע טימ לַאפ רעד זיא'ס יוװו ,רעשרָאפ

 דיל-סקלָאפ ןשידיא ןרַאפ גנורעטסײגַאב רעקיד'תוקיתמ ַא ןיא ךיז טייגרַאפ

 ןטימ ןתוחמ-טּפיוה רעד ןליפ ןיוש לָאז ױזַא יו טנייה -- ןוגינ-סקלָאפ ןוא

 ,רערעהוצ רעשידיא רע'טושּפ רעד ,ןוגינ-סקלָאפ ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא

 טנעָאנ ױזַא זיא ןוגינ-סקלָאפ רעשידיא ןוא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןעמעוו

 | ? ןגייא ןוא

 ,ןטסַאיזוטנע זנוא ייב לָאמעלַא ךיז ןעניפעג סע סָאװ ,רעבירעד טוג זיא

 ןוא ןעלמַאז וצ ןטיטעּפַא עשירפ ןוא סעיציבמַא עיינ טימ ,ןשטנעמ עיינ

 -סקלָאפ עשידיא יינספיוא ןטעברַארעביא ןוא ןטעברַאַאב ,ןעלמַאזרעביא

 .סעבַאגסיוא עיינ ןיא ןבעגסױרַא ייז ןוא םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל

 ןגעוו ךעלכַאז ןוא רָאלק ץעלוקעס לימע רעביא טיג ריפניירַא ןייז ןיא

 ,רעדנוזַאב רעדיל-עּפורג רעדעי ןגעוו ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ לָאר רעד

 רעד ,קיטַאמעט יד ,טייקיטרעוו יד .גנולמַאז רעד ןיא טלייטעגנייא זיא סָאװ

 עשיטסירעטקַארַאכ יד ,דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןטײרּפשרַאפ ןופ ןפוא

 -סקלָאפ ןופ לָאר יד ,ןטנַאירַאװ ןגעוו ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ ןכירטש

 ןופ סעצָארּפ רעד ,םירָאמזעלק ,םינחדב ,םינזח ,רעגניז-סקלָאפ ןוא רעפעש

 -קנַאדעג טימ גנידצלַא סע טעדנירגַאב רע ןוא -- רעדיל-סקלָאפ ןפַאש

 ַא ןיא וצרעד ןוא ,סעלעבַאט-עשילַאקיזומ ןופ סעיצַארטסוליא ןוא טייקכעל

 ,זייװַאב רערָאלק ַא סע זיא רימ רַאפ .םרָאפ רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רע'טושּפ

 רַאפרעד ןוא טנַאה רעד ףיוא ןינע ןצנַאג םעד טָא טָאה ץעלוקעס לימע זַא
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 ןרָאלק ַאזַא ףיוא זנוא ןבעגוצרעביא רעווש וצ ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא

 -סיוא עלַא ענייז .ןלייצרעד ןוא ןגָאז טלָאװעג זנוא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןפיוא

 -.טסכעה ןענייז דיל:סקלָאפ ןשידיא םענופ סעלומרָאפ ןוא ןעגנושטייט

 יד סע טָאה רע טפַאשביל ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא .עקיטכיר ןוא עכעלפערט

 רעבלַאה ןופ וליפא ץמש ןייק ָאטשינ ! טריפעגכרוד ענייז עבַאגפיוא עקיזָאד

 ,טייקכעלדנעטשרַאפמוא רעדָא טײקטגָאזרעד-טשינ ןופ ,טעברַא

 (2 ,ןרָאי-רעדניק (1 :רעדיל-ןּפורג יד ןופ ןעגנולייטנייא יד ןענייז טָא

 (5 ,עריטַאס ןוא רָאמוה (4 ,םיבוט-םוי ,תוחמש ףיוא ,תונותח ףיוא (2 ,שיריל

 רעדעי ןיא .ןוחצנ ןוא ףמַאק ,ןוחטב ,ןדייל (6 ,סעכָאלעמלַאב ןוא רעטעברַא

 ענעדישרַאפ ןופ ,סעכַאּפע עצנַאג ןופ ןעגנַאלקּפָא ךיז ןרעה גנולײטּפָא

 טימ טגרָאזַאב עבַאגסיוא עקיזָאד יד זיא ךיוא .רע גייטש ןוא רילָאק ,תוביבס

 ריא .רעדנוזַאב גנולײטּפָא רעדעי רַאפ ןעגנונעכייצ עכעלפערט ןוא עקיסַאּפ

 יד-טָא ןבעגוצסױרַא ןעגנַאגעגוצ זיא ןעמ רעכלעוו טימ ,טפַאשביל יד טליפ

 סָאװ ,טנַאה עטרַאצ יד ךיז טריּפש סע :רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ גנולמַאז

 ,טײקשימעדַאקַא זיא'ס .םינוגינ יד ייס ןוא ןטסקעט יד ייס טלכעקעג טָאה

 טימ -- טייקשינעמכַאפ ,ץרַאה טימ -- ןסיוו ,טײקמערַאו טימ טשימעג

 טימ טנַאלַאט ,טיײק'טושּפ טימ טייקפיט ,טייקיירטעג טימ שינעטנעק ,המשנ

 ,טײקטנעַאנ

 -ריפניירַא ןייז ןיא ץעלוקעס לימע זנוא טגָאז -- ,רעפַאש-סקלָאפ רעד,

 ,קיזומ רעטריוויטלוק רעד ןופ םיללכ-סגנופַאש יד טשינ ןעק -- ,עידוטש

 ןשילַאקיזומ ַא טימ טשטנעבעג .דיל סָאד זיא "לוש , עקיצנייא-ןוא-ןייא ןייז

 רעכלעוו ןיא ,הביבס-סקלָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא זיא סָאװ ,שוח

 ערעדנוזַאב טימ לייט ַא ,רעדיל ןפַאשעג רע טָאה ,טבעלעג טָאה רע

 .תולעמ עשירעטסיימ

 תעב זַא ,ריפסיוא םעד ןכַאמ וצ ןעוועג קיטכיר טשינ רעבָא טלָאװ סע ,

 רָאג ַא ףיוא רעדיל ענייז רבחמ רעטנַאקַאבמוא רעד טפַאש ,הריצי רעד

 ,ּפָא טיה רע .םיללכ םוש ןייק טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,ןפוא ןכעלקריוו

 .טסניק ןייז ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז קידנציטש ןוא וויטקניטסניא יאדווַא

 -רָאי ןופ ךשמ ןיא ןענייז סָאװ ,םיללכ עסיוועג ,שוח ןשילַאקיזומ-שירעל

 :-שימטיר עשיטסירעטקַארַאכ ןיא ןרָאװעג טריזיטערקנָאק רעטרעדנוה

 ,יירפ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,טקַאפ םעד קנַאדַא .סעלומרָאפ עשידָאלעמ

 םעד זיא ,ןעגנוצענערגַאב עשיטסַאלָאכס םוש ןייק טכַא ןיא קידנעמענ טשינ
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 רעכעה ןעייטש סָאװ ,רעדיל ךס ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג רעלטסניק-סקלָאפ

 ?ןטסינַאּפמָאק ןפַאשעג ןבָאה סע סָאװ ,ענעי ןופ וליפַא

 טגנילעג רעלטסניק-סקלָאפ םעד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןעמוקוצסױרַא ידכ

 סע סָאוװ ענעי ןופ וליפַא רעכעה ןעייטש סָאװ רעדיל ךס ַא ןפַאש וצ , לָאמַא

 -ָאּפמָאק רעסיורג ַא זיולב טשינ ןייז ןעמ ףרַאד "ןטסינָאּפמָאק ןפַאשעג ןבָאה

 ַא רַאפ ךיז טלַאה סָאװ רערעדעי טשינ ! שטנעמ רעסיורג ַא ךיוא רָאנ ,רָאטיז

 רָאנ ןָאט ןעק סָאד -- ןבעגוצ וליפא סע רעדָא ןגָאז סע טעוװ רָאטיזָאּפמָאק

 .ערעדנַא טימ ךיוא ןוא ךיז טימ קיטכירפיוא תמאב זיא סָאװ ,רענייא

 רֶע סָאװ ,לַאירעטַאמ רעשיפַארגָאילביב רעד זַא ,ןָא טיג ץעלוקעס לימע

 ַא ןופ טײטשַאב , רענייז עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד רַאפ טשרָאפעגסיױא טָאה

 -עג ןענייז סָאוװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ ןעגנולמַאז ערעדנַא קיצרעפ

 קיצפופ רעדָא קיצרעפ עטצעל יד רַאפ טלעוו ןקע ענעדישרַאפ ןיא טקורד

 ,רבחמ םעד רעבירעד ביולג ךיא ןוא טעברַא ערעווש ץנַאג ַא זיא סָאד ,"רָאי

 ןטקורדעג-טשינ ןוא ןטקורדעג ןצנַאג םעד ָא-טָא ןופ, זַא ,טגָאז רע ןעוו

 זיא סָאד ןוא בײלקּפָא ןגנערטש ַא ןכַאמ טפרַאדַאב רימ ןבָאה ,לַאירעטַאמ

 רֶע ןפוא ןקיד'היחמ ַא רַאפ סָאװ ףיוא רעבָא ."ןעוועג טכייל ױזַא טשינרָאג

 טעברַא רעקיזָאד רעד וצ ענייז עביל יד ;טעװַארּפס םעד טימ סע ךיז טָאה

 סָאװ ,זיא רבחמ רעד רעוו ועמשמכ-וטושּפ טלייצרעד ןוא סױרַא שממ טגניז

 ,זיא םענרַאפ ןייז סיורג יו ןוא ,טָאה רע םינּפ ַא רַאפ

 טמענרַאפ ןטייז 42 ןוא ,דנַאב רעד טגָאמרַאפ םינוגינ טימ רעדיל 5

 םענופ טרָאװרָאפ ַא ןַארַאפ ךיוא ןיא וצרעד .רבחמ םענופ ריפניירַא רעד

 ןוא םורַא .עיפַארגָאילביב ַא ןוא (סקעדניא) המישר:רעדיל ַא ,גַאלרַאפ-קיזומ

 -ריפניירַא ס'רבחמ םענופ גנוצעזרעביא רעשינעמור רעד טימ ןעמַאזוצ םורַא

 ַאזַא סָאװ דָאש ַא .ןטייז טרעדנוה יירד עגרַאק ןופ ךוב ַא סע זיא ,עידוטש

 .דנַאבנייא ןכייוו ַא טימ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא גנולמַאז ערעייט

 םוצ , לייט רעסיורג ַא ךיז טניפעג םינוגינ ןוא רעדיל 145 יד ןשיווצ

 ,רעדיל עקיזָאד יד :טָא ןופ, ."גנולמַאז ַא ןופ ןעלווָאט יד ןשיווצ לָאמ ןטשרע

 ,הפוקת רערעיינ ַא וצ עקינייא ןרעהעג -- ,רבחמ רעד זנוא טלייצרעד --

 בילוצ ,ןענייז סָאװ ערעדנַא ןוא ,קירוצ רָאי 17 טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 ןַא וצ ןרעהעג ייז שטָאכ ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשינ ,תוביס ענעדישרַאפ

 ."הפוקת רערעטלע

 ריא טָאה עּפורג עדעי ןוא ,סעפורג ןיא טלייטעגנייא ןענייז רעדיל יד
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 ס'רבחמ םעד ןבעגוצרעביא טנַאסערעטניא ןייז טעו סע .לטיט םענעגייא

 רעד ןופ ייס ןוא טסקעט ןופ ייס ,םירבחמ סעמעוו רעדיל ןגעוו גנוניימ

 רעד ןיא טנכערַאפ ןוא ןעמונעגנָא ךָאד ןרעוו ןוא ,טנַאקַאב טוג ןענייז ,קיזומ

 .רעדיל-סקלָאפ ןופ עירָאגעטַאק

 -טסעפ -- ,ץעלוקעס לימע טביירש -- ,קיטיונ רַאפ רימ ןעניפעג ךיוא,

 טוג זנוא ןענייז םירבחמ סעמעוו רעדיל ענעי עגונ זיא סָאװ ךַאז ַא ןלעטשוצ

 ןרעוו טנכעררַאפ טשינ ייז ןרָאט ןטסירָאלקלָאפ עקינייא טיול סָאװ ,טנַאקַאב

 -קלָאפ רעד זומ ,עירָאעט רעקיזָאד רעד טיול .רעדיל-סקלָאֿפ עקיד'תמא סלַא

 ,םירבחמ עמינָאנַא ןופ רָאנ גנופַאש יד טגנידַאבמוא ןייז רָאל

 עקיזָאד יד -- ,רבחמ רעד רעטייוו רָאּפ-טצעז -- ,ןטלַאה ערעדנַא,

 ייס זַא ,גנוניימ רעד ייב ךיא ןיב ךעלנעזרעּפ .עקיטכיר-טשינ ַא סלַא עירָאעט

 סָאװ רעבָא ,טנַאקַאב טשינ רעדָא ָאי זיא רבחמ סעמעוו ,דיל ַא רַאפ סָאװ

 -- רענייז טפַארק רעד קנַאדַא ,טלַאהניא ןוא םרָאפ רעד קנַאדַא -- טָאה

 ןוא ןפיילש ןופ סעצָארּפ םעד ןפרָאוװעגרעטנוא קידנעיײז ,ןסַאמ יד טּפַאכרַאפ

 סעצָארּפ-עיצַאלוקריצ םעניא רָאפ טמוק סָאד זַא ,ךָאד רימ ןסייוו -- ןרעדנע

 ,דיל-סקלָאפ ַא סלַא ןרעוו טנכעררַאפ ףרַאד --

 ןופ קרעוו יד ןופ טלַאהניא רעלַאיצַאס רעד טנַאקַאב טוג זנוא זיא'ס ,

 ,ץרּפ .ל .י ,םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ רעקיסַאלק ערעזדנוא

 ,"דיל-גיוו, ס'מכילע םולש .רעביירש עטבילַאב ערעדנַא ןוא ןעזייר םהרבא

 יו ,"דיל-גיוו, ס'גרעבמָאנ ,"לרעמעה , ס'נעזייר ,"סנירָאטײנ יירד , סע'צרּפ

 ,רעדיל ערעדנַא ןוא ס'רעוװָאשװָאב ,ס'דלעפנעזָאר ,ס'יקסוועשטניוו ךיוא

 רעמ רָאנ ןבָאה ,גנַאזעג ןופ לגילפ יד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז סָאװ

 ןײרַא ןענייז ייז .המשנ-סקלָאפ רעד וצ ערעייז םירבחמ יד טרעטנעענרעד

 "ױזַא קידנרעוװ ,גנורעדנע ןוא גנוטײרּפשרַאפ ןופ סעצָארּפ ןכעלריטַאנ ןיא

 ,רעדיל-סקלָאפ עקיד'תמא םורַא

 לימע רעטייוו םידָאפ םעד טיצ -- רעדיל יד טימ זיא עכעלמענ סָאד,

 םהרבא ,רעשזרַאבז לוולעוו ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ -- ץעלוקעס

 ,גיטריבעג יכדרמ ,רעוועשטידרַאב קילעז ,יקסוװַאשרַאװ .מ .מ ,ןדַאפדלָאג

 םענופ דייל יד ןוא דיירפ יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,.דנַא .א ,טסרעפ ןושמש

 שטנעמ-סקלָאפ רעד ,טבילַאב ןענייז רעדיל עקיזָאד יד .שטנעמ-סקלָאפ

 -סלקָאפ סלַא טנכעררַאפ ךיוא ייז ןרעוו רַאפרעד ןוא ,ייז טרעדנע ,ייז טגניז

 .רעדיל
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 רערָאג רעד ןיא ךיוא יוװ זנוא ייב ןעמונעגסיוא רָאג טָאה סָאװ דיל ַא,

 ַא זיא סָאד זַא ןייז םיכסמ רימ ןלעוװ עלַא ."ךלמילא יבר רעד , זיא ,טלעוו

 ,ן.י .מ -- ? דיל ןייק טשינ סָאװרַאפ -- עלעדיל ַא סעּפע סָאװו| .עלעדיל ןייש

 ןיוש זיא עלעדיל עקיזָאד סָאד לייוו ,טלעוו רערָאג רעד ןיא, ןגָאז רימ ןוא

 עג ןיוש סע ןבָאה רימ .עלעסעג ןשידיא םענופ םוחת םעד רעבירַא גנַאל ןופ

 ענעדישרַאפ ןיא ךיוא ןוא טנעמשזנערַא-זעשזד ןיא ךיוא ןליּפש טרעה

 שיסור ףיוא ןעגנוזעג סע ןעמ טָאה דנַאברַאפנטַאר ןיא .ב .צ| .ןכַארּפש

 ,דיל ַא רַאפ סָאװ ייס יו טקנוּפ --- דיל סָאד .ןיילע ַאידַאיד, :לטיט ןרעטנוא

 ןטילעג ןיוש ךיוא טָאה -- ןסַאמ עטיירב יד ייב ןעוועג ןח-אשונ טָאה סָאװ

 סע ןעגניירב רימ עכלעוו בילוצ ןעגנורעדנע ,ןעגנורעסעבסיוא ענעדישרַאפ

 ,טקורדעג ןענייז ייווצ עכלעוו ןופ . . . רָאנ ןטנַאירַאוו יירד ןיא

 זיא -- ,רבחמ רעד רעטייוו טלייצרעד -- ,רָאי ןטס-1948 ןיא טשרע,

 עקיזָאד סָאד ןײרַא טנַאה ןיא ןלַאפנײרַא רימ לָאז סע ןעוועג טרעשַאב רימ

 ןופ ָאנַאיּפ טימ רָאכ ןטשימעג רַאפ טעברַאַאב טנַאסערעטניא רעייז ,דיל

 ,רידַאנ השמ רעביירש ןטנַאקַאב םענופ רעטרעוו יד ןוא סטרעבליז לווַאז

 -- ,ץעלוקעס לימע ריפסיוא םוצ טמוק -- ,ךַאז יד קידנטכַארטַאב,

 טשינ ןעק סע זַא ,גנוניימ רעד ייב רימ ןענייז ,טקעּפסַא ןקיזָאד םעד רעטנוא

 ףיוא ןעגנוזעג ןרעוו וצ יו רבחמ ַא רַאפ עיצקַאפסיטַאס ערעסערג ןייק ןייז

 ןייז לָאז'ס זַא זיא רעגרע .טשינ םיא ןעק ןעמ ןעוו וליפַא ,טלעוו רערָאג רעד

 סָאד טשינ ןוא ,טנַאקַאב ןייז לָאז רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד ,ןיימ ךיא ,טרעקרַאפ

 "םענעגנָא רעקינייוו עגַאל יד זיא טלַאמעד .סנייז קרעוו

 ,טגָאזעגסױרַא ןייש רעייז ןוא ,קנַאדעג רענייפ ַא סע זיא סיוועג ,ונ

 ןופ עגעלָאק ןטנַאקַאבמוא ןיימ טימ םיכסמ טשינ טולָאסבַא ןיב ךיא רעבָא

 רעביירש ַא רַאפ םענעגנָא-טסכעה יאדוװַא זיא סע .ץעלוקעס לימע עינעמור

 לָאז ןוגינ ַא רעדָא דיל ַא סנייז זַא ,טייוו ױזַא ןייגרעד וצ רָאטיזַאּפמָאק ַא יצ

 -סקלָאפ יצ דיל-סקלָאפ ַא רַאפ טנכעררַאפ ןוא ןעמונעגנָא ,טכַארטַאב ןרעוו

 השמ יו רעטכיד ַא ! עקשירטעּפ-רקפה ןייק ןייז טשינ רָאט סע רעבָא ,זוגינ

 ערעייז -- סטרעבליז לװַאז יוו רָאטיזַאּפמָאק רעטבַאגַאב ַאזַא רעדָא רידַאנ

 ןצנַאגניא ךיא ןיב ָאד !ןרעוו טזָאלעגסיוא טשינ ןפוא םושב ןרָאט ןעמענ

 יד -- םירבחמ סעמעוו רעדיל ענעי זַא ,ןטלַאה סָאװ יד טימ קימיטשנייא

 -רַאפ טשינ ייז ןרָאט ,טנַאקַאב טוג ענייז -- סרָאטיזָאּפמָאק יד ןוא רעטכיד

 טקנוּפ -- םינוגינ-סקלָאפ רעדָא רעדיל-סקלָאפ עקיד'תמא סלַא ןרעוו טנכער
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 זַא ,ןטלַאה סָאװ יד ןופ "עירָאעט , רעד טימ םיכסמ טשינ ךיוא ןיב ךיא יו

 רעבָא .םירבחמ עמינָאנַא ןופ רָאנ גנופַאש יד סיואכרוד ןייז זומ רָאלקלָאפ

 .עמעט ערעדנַא ץנַאג ַא וצ ןיוש טרעהעג סָאד

 -ןרָאטיזָאּפמָאק םייב גַאלרַאפ-קיזומ רעד :סָאװ טָא רעבָא זיא רקיע רעד

 טָא ןבעגסױרַא רַאפ "חוכ-רשיי, ןסיורג ַא טנידרַאפ עינעמור ןיא דנַאברַאפ

 ןרעסערג ליפ-ליפ ַא ךָאנ ןוא -- "רעדיל-קלָאפ עשידיא, ןופ גנולמַאז יד

 .ץעלוקעס לימע רטנייז רבחמ רעד טנידרַאפ "חוכ-רשיי,

 .י .1 ,1961 .טקָא ,"רוטלוק עשידיא,

 רפוש ןופ לוק סָאד

 יד זַא ,טנַאמרעד רימ טָאה סע .ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולקעגּפָא

 -ןובשח ןופ טייצ יד .ךיז ןרעטנענרעד ,םיארונ:םימי ,געט עקיטכרָאפ

 ,קיטכירפיוא ןייז ךיז טליוו סע ,טסנרע ןייז ךיז טליוו סע .ןָא טמוק שפנה

 םעד ןופ ךות עמַאס םוצ ךיז ןעוויברעד ,ןעלצרָאװ יד וצ זיב ךיז ןבָארגרעד

 ,קיטירק-טסבלעז ךָאנ גנַארד רעד -- ןבעל םענעגייא

 ךיז טימ ןדירפוצמוא טרעוו רע -- ןדיא םעד טפיטרַאפ לולא שדוח רעד

 סעפע ןיא ןליפוצניירַא ךיז ,ןטּכַארטוצנײרַא ךיז םיא טגניווצ רֶע .ןיילַא

 -גָאט רעד ןופ סױרַא םיא טבױה רע ,סרענעש סעּפע ןיא ,סרעכעה

 ןבעל וצ ףיוא טרעה רע -- תוגאד עקידעכָאװ יד ןופ ,טייקיורג רעכעלגעט

 ןוא טנָאמ סעּפע ,רע טגנַאלרַאפ סעּפע ,רע ליוו סעּפע .ךיז טימ םולשב

 טייקטרעווילגרַאפ רעד ןופ תוחכ עלַא טימ ךיז טסייר רע ןוא טנָאמרעד

 וצ ,גנוגייטש ןוא גנורעכעה וצ ,גנוביוהרעד וצ ,גנורעטייל וצ -- סױרַא

 ,ןשטנעמ םעד ייב רָאפ סָאד טמוק טּפיוהרעביא .גנופיטרַאפ ןוא גנוכיירגרעד

 ףיוא זיולב טשינ טציז סָאװ ,ןשטנעמ םעד ייב ;טיײטשרַאפ ןוא טליפ סָאװ

 ודבל םחלה לע אל , -- זַא ,טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד ייב :"שיילפ ּפָאט , םעד

 ..."םדאה היחי

 רעד רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ןָא ןביוה רימ ןוא ,טייצ ַא טמוק סע

 יד ןופ טייקילייה רעד רעביא ,טלעוו:טסייג רעשידיא רעד ןופ טייקנייש

 רעדיוו טָאה -- לוק קידנענָאמ שידיא סָאד -- רפוש ןופ לוק סָא ך
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 רעביא ,ןלַאינָאמערעצ ,םיגהנמ ,עיצידַארט עשידיא ,םיארונ:םימי עשידיא

 וצ קירוצ ןעמוק רימ ןוא -- לָאמַא םעד רעביא ,ןרָאי ןוא געט ענעגנַאגרַאפ

 רעֹוו ןסעגרַאפ טשינ רועיש ךיז ,טייז ַא ןָא ןענַאטשעג ,ןעגנַאגעגקעװַא ,ךיז

 ןיא טּפַאכעג ךיז ןוא -- טביולגעג ,טפַָאהעג ,ט'מולח'עג ,טניימעג .,זיא'מ

 ...טרעקרַאפ רָאנ ,רעסעב טשינ זיא שרעדנַא ץעגרע םורָאװ .טייצ

 ןיא ,שפנה-ןובשח ןופ טייצ רעד ןיא ריפניירַא רעד זיא לולא שדוח רעד

 .ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא רעדעי -- קיטירק-טסבלעז ןופ טייצ רעד

 ןוא ירפרעדניא טגָאזעג טרעוו סָאװ ,"ירוא 'ד דודל, ןופ גנַאלקּפָא רעד

 ַא טגָאמרַאפ ,תרצע-ינימש ךָאנ זיב לולא שדוח שאר ןופ טכַאנרעדפיוא

 ןופ טייטש ריא ביוא ,םעט ןייז ןליפ טשינ טנעק ריא .תוקיתמ ןימ ןרעדנוזַאב

 ,ללכב טייקשידיא ןוא טייקשידיא רעזעיגילער ןופ טייוו טייז ריא ביוא ,ןטייוו

 רעמורפ רעדעי סָאװ ,םיליהת ךעלטיּפַאק ןעצ סנטסקינייוו יד טימ ךיוא ױזַא

 םיליהת ןגָאז ןדיא .לולא שדוח ןצנַאג םעד ןענווַאד ןכָאנ גָאט ןדעי טגָאז דיא

 שדוח ןיא רֶע טגנילק ,רעקידיתוקיתמ רעמ ,שרעדנַא רעבָא ,ךיוא ראי ץנַאג ַא

 טייקטסנרע רעמ ,טײקיצרַאה רעמ ,טייקידהמשנ רעמ ךיז טליפ סע .לולא

 ךיז ןעגניז ,ןלייצרעד ,ןדייר ,סעּפע ןגָאז רענעט יד .טייקיטכירפיוא ןוא

 ,ןליפעג רעביא ןצעז ,סיוא ןשטייט ,ףיוא ןרעלק ,ןײרַא ךיז ןליפ ,ןײרַא

 ! טָאג -- ךָאנ שינעקנעב ַא ןוא שינעצכעל ַא ,ןשטנואוו עסייה ,ןרעגַאב

 ! ןעגנַאלק לולא

 .ךייא טימ ןוא ךייא ףיוא ,ךייא וצ טלעטשעגנָא ןענייז ןרעיוא עניימ

 ךייא רַאפ זיא ץרַאה ןיימ -- ןײרַא ךיז טליפ ,רימ ןיא ןײרַא ךיז טגניז ,טמוק

 ,השודק רעייא טימ ןָא ךימ טקנירט .רָאי ןופ טייצ רעד ןיא ,לָאמ עלַא יוװ ,ןפָא

 ,הנווכ ןוא ןיימ רעייא טימ ,טייקכעלטעג רעייא טימ ,טכרופרע רעייא טימ

 ןוא גנורעטייל ןופ לַאװק רעייא טימ ,גנונעפָאה ןוא טסיירט רעייא טימ

 .תורוד עצנַאג רַאפ ןעוועג סע טנייז ריא יוװ ,גנורעטסײגַאב

 עקיטכרָאפ יד ןופ גנורעטנענרעד יד ךיא ליפ ,דומע ןופ רעגניז ַא יו

 ענעדישרַאפ יד ןשיור ןרעיוא עניימ ןיא .רערעדנַא רעדעי יו רעמ געט

 טגײלעגנײרַא ןענייז'ס עכלעוו ןיא תוליפת ןוא םינוגינ עקיד'מיארונ:םימי

 ,גנַאזעג ןוא ןרערט ,ןטפַאשקנעב ןיא ןעגנונעפָאה עשידיא ליפ ױזַא ןרָאװעג

 ץעגרע לקניוו ןטשטנעבעג ס'טָאג ַא ןיא תורוש עגיזָאד יד ביירש ךיא

 סָאד ןעמונרַאפ ָאד קירוצ געט רָאּפ ַא טימ ןבָאה ןרעיוא עניימ .גרעב יד ןיא

 ַא ךרוד ןגָארטעג ץעגרע ןופ ךיז טָאה סָאװ ,הליפת רעשיטסימ ַא ןופ גנַאזעג
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 זיא החונמ ס'טָאג .תבש ברע ,טכַאנרַאפ קיטיירפ ןעוועג זיא סע ."רעכליה,

 ַא טילגעג טָאה טייז-ברעמ ןיא .לָאט ןוא גרַאב רעביא טײרּפשעגסיױא ןגעלעג

 -נייא טָאה םולח רעיולב ַא .ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ןײשרוּפרוּפ

 טרעטיצעגסיוא ןבָאה לגייווצ ןוא לזערג רעדעי ןופ .למיה םעד טליהעג

 ךיז ןסָאגעגפיונוצ ןוא טנעמורטסניא-לדיפ ַא ןופ סענורטס ןופ יוװ ןעגנַאלק

 רערָאלק רעד ןיא טלקייקעג ךיז טָאה סָאװ ,הליפת רעשיטסימ רעד טימ

 ןענייז סָאװ ,תבש ןופ םידעפ עשידיא יד .טכיל תושמשה-ןיב רעד ןופ טפול

 .סיױא יײז ךעלגעממוא זיא סע זַא ,טרעטנַאלּפרַאפ רימ ןיא ףיט ױזַא

 ןופ ןפערט וצ רעווש ןעוועג זיא'ס .טרעטיצעגפיוא ןבָאה ,ןרעטנָאלּפוצ

 ,טליפעג יז טָאה ןעמ רעבָא ,ןעמוקעג זיא עידָאלעמ יד ,גנַאזעג סָאד ןענַאװ

 ,ךיא ךיוא -- טרעהעגנייא ךיז טָאה למיה רעד ןוא טפול יד ןעגנוזעג טָאה סע

 טָאה ,ללח ןצנַאג ןרעביא ןעגנַאגעצ ךיז זיא םעט ריא סָאוװ ,הליפת יד

 ןיא ןעגנולקעג טָאה סע .י"רא םענופ קיטסימ טימ ,הלבק טימ טקעמשעג

 ארפצב אתדועסל רדסא, "ןיחבשב רמזא, ,"אתדועס-וניקתא, ןופ טסוג

 .ןוגינ רעד ךיוא ױזַא ןוא -- הליפת עשיטסימ ַא ."אתבשד

 ןשיטסימ םעד טלקיצעגסיוא ןוא ןעגנוזעגסיוא טָאה סָאװ ,עמיטש יד

 -ןָאפַאמַארג ַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאו ,הליפת רעשיטסימ רעד וצ ןוגינ

 טָאה ,"ָאלעגנָאב , רעדָא ,לעטָאה ןקיאייברעד ַא ןיא רעצימיא סָאװ ,דרָאקער

 ןטסעב ןייז ןיא קישטניּפ ןזח רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,ןליּפשסיוא ןזָאלעג

 ."תבשד אזר, -- וויטַאטישטער ןשינזח

 רעד טָא ןופ םעט םעד ןליפ ריא טנעק ? טניימ סָאד סָאװ ריא טסייוו --

 ןגעקטנַא רימ זיא סָאװ ,ןטנַאקַאב ַא ייב ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ? הליפת

 יד ייב רעמייב תורוש טימ געוו ןטלגנעלשעג ןלָאמש םעד ףיוא ןעמוקעג

 ןוא טקרעמַאב טָאה גיוא סָאד סָאו םיוק ,טלקָאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייז

 ץגַארפ יד בָאה'כ .טייקט'מולח'רַאפ רעקיד'החנמ ןימ ַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז

 רעד ןוא ,ץלַא ןופ ןָאטעגסיוא זיא רע זַא ,קידנסיוו ,ןטנַאקַאב ןיימ טלעטשעג

 ןיב ךיא ןוא לכיימש ַא טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה רע .טייקשידיא ןופ רקיע

 .רעטייוו ןעגנַאגעג

 ךיוא ןוא ,ןוגינ רעד ייס ,הליפת רעד ןופ ןכות רעד ייס ,גנַאזעג סָאד

 ןסָאגעגנָא זיא ץרַאה ןיימ .תפצ ןיא טנָאמרעד ךימ טָאה ,גרעב יד זייוולייט

 סעמעוו ףיוא ,טָאטש רעשידיא רעטלַא רעד ךָאנ טפַאשקנעב טימ ןרָאװעג

 סע ואוו ,םילבוקמ ןופ טָאטש יד ,ןטַארטעג לָאמ עקינייא בָאה ךיא דרע
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 יד .םינואג ןוא םיקידצ עשידיא עטמירַאב ליפ ױזַא ןופ םירבק יד ךיז ןעניפעג

 יו ,תוישעמ ןוא סעדנעגעל רעטרעדנוה ןיא טלקיוועגנייא זיא סָאװ ,טָאטש

 ףיוא ןעגנונעפָאה טימ ,םיסינ טימ ,םיתפומ טימ טּפַאזעגנָא זיא טפול יד

 ,ץ'חישמ

 וליפא ןענייז סע .סוחי ןסיורג ַא טָאה זופצ .טָאטש ַא םתס טשינ זיא תפצ

 זיא סָאד .םילשורי טימ תובישח ןיא טרירוקנָאק טָאה תפצ ןעוו ,ןטייצ ןעוועג

 .טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןופ בױהנָא ןוא ןטנצכעז ןופ ףוס םייב ןעוועג

 ןוא םידמול ,םיקידצ ,םינבר טימ ןעוועג לופ עקַאט זיא תפצ ןעוו טלָאמעד

 ,םינואג

 סעמעוו ,ווָאריּפ בקעי בר ,בר רעטמירַאב רעד טבעלעג טָאה תפצ ןיא

 רעטמירַאב רעד ;וכלומ המלש ןופ הלכ יד ןעוועג זיא ,רתסא ,רעטכָאט

 רעקיטכַאנ-וצ-קיטיירפ רעד ןופ רבחמ רעד :ָאריװָאדרָאק השמ בר לבוקמ

 בר ,"ךורע ןחלוש , ןופ רבחמ רעד ;ץיבַאקלַא המלש 'ר ,"ידוד הכל , הליפת

 ירא רעד ;אנייר-הליד ףסוי ,רעכוז חישמ רעטמירַאב רעד ;ורַאק ףסוי

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,שודקה

 ןופ סעדנעגעל ןוא תוישעמ טימ לופ תפצ זיא גָאט ןקיטנייה וצ זיב ךָאנ

 סעדעי וליפא ןוא ,שרדמ תיב רעדעי ,לוש עדעי .ןטייצ ענעביוהעג ענעי

 ענעדלָאג ענעי ןופ ןלייצרעד וצ סעּפע טָאה ,טָאטש רעטלַא רעד ןופ לּפערט

 ענייר יד ןוא ןלמיה ערעטיול יד ,םורַא טפַאשדנַאל עצנַאג יד .תפצ ןופ ןרָאי

 רעזעידנַארג רעד סקניל .סעזעירעטסימ סעּפע טימ לופ זיא ,תפצ ןיא טפול

 ךָאנ ןוא ןומצע גרַאב רעד סטכער ,תרנכ םי רעד -- רעטנורַא ןוא ןענכ-רה

 ַא ףיוא ןיורק ַא יו ,ּפָאק ןסייוו-יינש ןקיביײא ןייז טימ ןומרח רעד -- רעטייוו

 ןָא טביוה סע ואוו ,"הלוח, ןוֿפ טנעגעג יד ךיז טניפעג רעטנורַא .גינעק

 "ינדרי, ןעמָאנ ןיימ ןרָאװעג ןריובעג ,בגַא ,זיא טרָאד .ןדרי רעד ןסילפ

 טָאה ןנחוי רובג רעד ואוו ,בלח-שוג ןופ טנגעג יד ךיז טניפעג טייוו טשינ

 ןוא -- רעדנעלגנע עקיטנייה יד -- ,רעמיור יד ןגעג ףמַאק םעד טריפעג

 ןייז ןוא יאחוי-רב ןועמש בר ואוו ,ןלייה עריא ןוא ןורימ ךיוא זיא טייוו טשינ

 טָאטש יד ךיוא זיא טרָאד ןוא ,רָאי ןציירד טנעלעג ןבָאה רזעילא 'ר ןוז

 ."הירבט-ימח ,, עטמירַאב יד ,ןלַאװק עסייה יד ןוא הירבט

 עשידיא עטלַא יד לטרַאג ַא יו םורַא ןעמענ סָאװ ,גרעב עכיוה יד

 ןופ ּפעק יד ףיוא סעקלומרַאי עקידכעלייק יוװ ןטייוו ןופ סיוא ןעעז ,טָאטש

 טלָאװ ןעמ יו קורדנייא םעד ןביג ייז .ןדיא עשילַאכרַאירטַאּפ עמורפ
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 יז ןוא ןטָאשעגסיוא לָאמ ןייא טימ עלַא קַאז ַא ןופ ייז ןוא עניסמוא ןעמונעג

 ,טרָאד ןגיל ױזַא טזָאלעג

 קוק ןוא גרעב לילג יד ןופ םענייא ףיוא ךיא ייטש טָא .ךיז ןָאמרעד ךיא

 ףיוא ,ךיז טניפעג ןומצע גרַאב רעקיטכערּפ רעד ואוו ,וצ טייז-ברעמ וצ ױזַא

 רעירפ רעד טָאה ,ןבעגעגרעביא טרעוו ,גרַאב ןשיטעטסעיַאמ ןקיזָאד םעד

 ריש םענערָאװעג-טמירַאב ןייז טסַאפרַאפ ץיבַאקלַא המלש בר רעטנָאמרעד

 יב רעדיל עשיטסימ-זעיגילער עטסנעש יד ןופ זיא רעכלעוו ,"ידוד הכל,

 "תבש ןיסעצנירּפ , יד רימ ןענעגעגַאב ריש ןקיזָאד םעד טימ .זנוא

 ךיז רַאפ ןעזעג בָאה ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,טרָאד קידנעייטש

 ףיט טימ ץיבַאקלַא המלש 'ר ןופ טלַאטשעג עשיטעָאּפ סָאד ןבעווש

 רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה ןרעיוא עניימ ןיא .ןגיוא עטקנייברַאפ עט'מולח'רַאפ

 ןסיז ןייז ןופ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג "ידוד הכל, רעטפַאהרעביוצ

 טייוו ןעגנולקעגּפָא טָאה עמיטש עגיד'תוקיתמ עליטש ןייז .סױרַא ליומ

 ! ןסָאגעצ ךיז יז טָאה גנורעטסייגַאב סיורג טימ ןוא ,גרעב יד רעבירַא

 אנקתמ ךיז טָאה רעבַארַא רעסיוועג ַא זַא ,זנוא טלייצרעד עדנעגעל יד

 םיא טָאה רע ןוא ץיבַאקלַא המלש בר ןופ טייקסיורג רעד ףיוא ןעוועג

 םיובנגייפ ַא רעטנוא ןבָארגַאב םיא רעבַארַא רעד טָאה קערש ןופ .טע'גרה'עג

 טייצ רעד רַאפ ןרעוו קיטייצ ןעמונעג טָאה םיוב רעד .ןטרָאג ןייז ןיא ךיז ייב

 זיא רעדנואוו רעד .ןטכורפ עטסעב ןוא עטסנעש יד ןסקַאוװעג ןבָאה סע ןוא

 טקישעג רעבַארַא םעד טָאה רע ןוא טָאטש ןופ ַאשַאּפ םוצ זיב ןעגנַאגרעד

 עכלעזַא טיג םיוב רעד סָאװ ,הביס יד םיא ייב ןעניפעגוצסיוא ךיז וצ ןפור

 רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה רעבַארַא רעד .טייצ רעד רַאפ ןטכורפ עטוג

 ןרעטנוא ןבָארגַאב םיא ןוא ץיבַאקלַא "םכח, ןשידיא םעד טע'גרה'עג טָאה

 ןוא טייצ רעד רַאפ ףייר ןרעוו ןטכורפ יד סָאװ ךַאזרוא יד זיא סָאד ןוא ,םיוב

 ןעגנעהפיוא רעבַארַא םעד ןסייהעג טָאה ַאשַאּפ רעד .ט'מעטיַאב ױזַא ןענייז

 טרעהעגפיוא םיוב רעד טָאה טלָאמעד טייז ןוא ,םיוב ןקיבלעז םעד ףיוא

 ,טכַארבעג טשינ טכורפ ןייק רעמ ןוא ןעילב

 'ר ףיא טלייצרעד ךיוא עדנעגעל עקיזָאד יד טרעוו ,טסואווַאב יו

 יד רעבָא .עינַאּפש ןופ טעָאּפ ןשיאערבעה ןסיורג םעד ,לוריבג-ןבא המלש

 רעביא רעלוּפָאּפ קרַאטש קלָאפ םענופ ליומ ןיא זיא עדנעגעל עקיזָאד

 .לוריבג-ןבא רעביא יו רעקיצניוו טשינ ,ן'ציבַאקלַא

 ,רד .שודקה י"רא םעד ןופ לוש רעטלַא רעד ןיא ךיז ךיא ןיפעג טָא ןוא
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 רעדייא ןוא ,ךימ "ט'רוסמירַאפ , ,דנזעװנַָא ךיוא זיא רעכלעוו ,ןַאמפיוק הדוהי

 ,ןייז "תבש לבקמ , לָאז ךיא ,דומע םוצ ךימ ןעמ טּפעלש ,םורַא ךימ קוק ךיא

 .ץולח ַא יו ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .רעטרעטיצרעד ַא ןרָאוװעג ןיב ךיא

 ,חולג ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ,"עקשַאבור , רעשיסור ַא טימ ,ןזיוה עצרוק ןיא

 ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע רעבָא ? דומע םוצ ןייגוצוצ ןגַאװ ךיא לעוװ יו

 ַא טימ תילט ןסיורג ַא ןפרָאװעגפױרַא טָאה רעצימיא ,ךיז ןטעב ןייק ,דייר

 טזומעג בָאה ךיא ןוא ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי ַא ןוא רימ ףיוא הרטע רענרעבליז

 ,טנעוו עיורג יד טכַארטַאב ,שדוק:ןורָא ןטלַא םוצ טקוקעג בָאה ךיא .ןענווַאד

 דרעב עמורפ יד טימ םיללּפתמ יד ,עילעטס עזעירעטסימ עקידי'עּפושמ יד

 ַא יו ןענוװװַאד לעוװ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ןוא ,סעטָאּפַאק עגנַאל ןוא

 לָאמַאטימ ךיא ןיב ,"תבשד אזר, וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא .דיא רע'טושּפ

 רעשיטסימ ַא טימ ןיב ןוא טכיל-רהוז ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא יו סעּפע

 רעד ןופ "םינוילעה תומלוע , יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגקעװַא טפַארק

 ...הניגנ רעשידיא

 ,ןעגנַאלק "תבשד-אזר , יד טימ גנודניברַאפ ןיא ץלַא סע ךיא לייצרעד

 סָאװ ,ןרעיוא עניימ וצ ןעגנַאגרעד ָאד קירוצ געט רָאּפ ַא טימ ןענייז עכלעוו

 ייב טפור לולא שדוח רעד סָאװ ,גנומיטש רעד וצ ןפלָאהעג ליפ ױזַא ןבָאה

 ,סױרַא ריִמ

 .י .נ ,1947 ,16 .גיוא ,?גָאט רעד;

 ָאנַאיּפ רעד ןופ טלָאּפ רעד

 ןעל'הנח טעמדיוועג

 .דיא ַא .דנַאלגנע ןיא

 ןרעה ןופ עקירעמַא ןיא םלוע םוצ ןעוועג טנַאקַאב זיא ןעמָאנ ןייז

 רעטשרע ןייז .רעטעּפש ךס ַא ןעמוקעג זיא ןײלַא רע רעבָא ,ןטילּפ ענייז

 ןעגנַאזעג-ביול עטסערג יד ןפורעגסיורַא טָאה ,לָאה יגענרַאק ןיא טויבעד

 יד ןשיווצ ךיוא רָאנ ,םלוע ןשילַאקיזומ ןטיירב םעד ןשיווצ זיולב טשינ

 סע ןוא קרָאי-וינ רעסיוא ןענופעג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .סרעקיטירק-קיזומ

 ןרָאבעג .ץלַא סָאד .ןַאמָאלָאס .ןעמָאנ ןטשרע ןייז טשינ טסייוו רעניי 0
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 ןוא .ןעוועג דנזעוװנָא טשינ ןיב ךיא סָאװ ,ןסָארדרַאפ ,ךעלריטַאנ ,ךימ טָאה
 -יצעג ןוא טרַאוװעג בָאה ךיא ,טייהנגעלעג יד ןעמוקעג ךָאו יד זיא טָא
 ַא ןעוועג זיא טנװָא רעד . . .שינעעשעג סיורג ַא ףיוא יו ,גָאט ןפיוא טעוװעל
 ַא טימ ,למיה רעקידרעטניוו רערָאלק ַא .רעקיטכערּפ ַא רעבָא ,רעטלַאק

 ריצַאּפש ,ירפ ךָאנ זיא רעגייז רעד .טימרעדניא הנבל רענרעבליז רערעטיול

 עמַאס יד ,סַאג רעקיצפופ-ןוא-ןביז רעד רעביא ןעל'הנח טימ םורַא רימ ךיא
 ,טרירטנעצנַאק ןענייז ןטסנוק עלַא ואוו ,קרָאי-וינ ןיא סַאג עטסטריניפַאר
 ! יײרעלַאמ ןוא קיזומ -- ןטסנוק ייווצ יד טרָאד ןקיטלעוועג טּפיוהרעביא

 טשינ םענייק טימ ,סױרַא טשינ בוטש זופ טעמכ גָאט ןצנַאג םעד ןיב ךיא
 טימ לָאה יגענרַאק ןיא ןעמוק טלָאװע ג סיואכרוד בָאה ךיא לייוו ,ךיז ןעזעג
 ,סַאג רעד ףיוא גָאט ַא ךָאנ זַא ,סייוו ךיא .טימעג ןקיאור ַא ןוא ןליפעג ענייר
 ַא לָאמעלַא זיא טימעג רעד ןוא טקיניירמוארַאפ ןליפעג עניימ ןרעוו

 יד .ךעלנעזרעּפ ןכַאז םענ ןוא שטנעמ רעלענָאיצָאמע וצ ַא ןיב ךיא .רערעווש
 טרעגרע ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןעגנַאגַאב טרעוו טָאװ הלוע עטסנעלק
 ייב רעסערג ליפ ךָאנ קיטייוו רעד זיא טּפיוהרעביא .ייוו רימ טוט סע ןוא ךימ
 ץטושּפ ַא סעּפע ןופ ןעגנַאגַאב טשינ טרעוו הלוע ענעי רעדָא יד ןעוו ,רימ

 ןשידיא םענעעזעגנָא ןַא ןופ אקוד ןוא דָארג רָאנ ,"'םדו רשב;
 רעליּפשיוש ,רעקיזומ ,רעביירש ןטסואווַאב רעדָא ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג
 ! טיבעג רעדנַא ןַא ןופ רעלטסניק יצ ,וזח ,רעגניז ,טנעגיריד ,רעלַאמ

 ןפוא-ןיאב ןעק ךיא רעבָא ,ױזַא ןייז וצ טוג טשינ זיא'ס זַא ,סייוו ךיא

 ...ןיוש ןוא -- ךיא ןיב ױזַא טָא ,ןלַאפרַאפ .םָארטש ןטימ ןייג טשינ

 רימ רַאפ זיא ,סַאג רעטסקיצפופ ןוא ןביז רעד רעביא ריצַאּפש רעד
 יגענרַאק ןיא טרעצנַאק םוצ ןיײגנײרַא ןרַאֿפ עדוילערּפ עטוג ַא יו ןעוועג
 ,ערעפסָאמטַא ענייפ יד ייס ןוא טפול רַאורבעפ ענייר ,עטלַאק יד ייס .לָאה

 רעד טימ טליפעגנָא ךימ ןבָאה ,סַאג רעקיזָאד רעד רעביא ךיז טגָארט סָאװ
 ַא ןעד זיא סָאװ םורָאװ ..."הדובע, רעד וצ יװ ,גנומיטש רעקירעהעג
 ביוא ,ערעּפָא רעד ןיא יצ רעטַאעט ןיא גנולעטשרָאפ ַא רעדָא ,טרעצנָאק
 !? הדובע ןייק טשינ

 ַא רעדָא ,לוש ןיא ןענוװַאד ַא ןייז אקוד ןוא זיולב טשינ זומ הדובע

 ןייז ךיוא ףרַאד סע ןוא ןעק סע רָאנ ,רעטסיולק ןיא ,לידבהל ,"סיווריוס,
 ליפעג ןזעיגילער ַא ןָא טסנוק םורָאװ .טסנוק טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא
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 ,ןקורט סױרַא טמוק סע .טשינ טרעוו ןייק טָאה ,גנַאגוצ ןזעיגילער ַא ןָא ןוא

 / ...עװערַאּפ ןוא ךעלבעל ,שינַאכעמ

 ןופ ןוא טפול רַאורבעּפ רענייר רעטלַאק רעד ןופ רעטקיטפולעגכרוד ַא

 ךיא בָאה ,סַאג רעטסנייפ סקרָאי-וינ ןופ ערעפסָאמטַא רעמענעגנַא רעד

 -לוֿפ ַא ןפָארטעג בָאה ךיא ואוו ,לָאה יגענרַאק ןיא טריצַאּפשעגנײרַא

 ,עקירעילטימ ןוא עטלַא ,עגנוי ,ןשטנעמ יילרענדישרַאפ טימ לַאז ןטקַאּפעג

 -קיזומ ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןופ ךעלּפמעל יד ןוא גנַאל טשינ טמענ'ס

 רעד זַא ,טרַאו םלוע רעד ,.ליטש טרעוו סע .ןשעלסיוא ךיז ןעמענ לּפמעט

 וצ טייג רע .ךיז רע טזייווַאב טָא .עניב רעד ףיוא ןעמוקסױרַא לָאז רעלטסניק

 ,לַאז ןיא רעליטש רָאנ טרעוו סע .קעװַא קיאור ךיז טצעז ןוא ַאנַאיּפ רעד וצ

 ַא יו ,םלוע םוצ קוק ןקיד'בשוימ ַא רע טיג ,ןליּפש ןַא טבייה רע רעדייא

 םעד טמענ רע רעדייא ןוא "שודיק, ןכַאמ וצ ךיז טיירג סָאװ ,דיא רעמורפ

 ,דניזעג-זיוה ןייז וצ קוק ןמורפ ַא רע טיג ,טנַאה רעד ןיא רעכעב

 ,רענעט עטשרע יד ןופ ןיוש .טציּפשעגנָא רימ ייב ןרעוװ ןרעיוא יד

 ןוא ענייז טייקשרעדנַא יד ,רעלטסניק ןלַאינעג םעד ךיילג ןעמ טליפרעד

 ןיא טסקַאװ ,טליּפש רֶע רעמ סָאװ .םענרַאפ ןוא גנַאגוצ ןקיטרַאנגיא םעד

 רעד ןוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ץיז ךיא .גנורעדנואווַאב יד רימ

 ,רעֿפיט ןוא רעפיט ץלַא רימ ןיא ךיז טסיג ןליּפש ןייז ןופ ןייוו רעזעיגילער

 ...רעט'רוכיש'רַאפ ַא שממ רעוו ךיא

 ָאנַאיּפ ַאזַא טרעהעג טשינ בָאה ךיא זַא ,גנַאל רעייז ,גנַאל ןיוש ,ָאי

 ַאזַא !ןע'נַאמָאלָאס ןופ יו ,ןזָאוטריױו עטמירַאב רָאג ןופ וליפא ,ןליּפש

 ןעמ טעז ,ָאנַאיּפ ַא וצ טייקטדימשעגוצ ַאזַא ןוא ךיז ןבעלניײרַא ,ךיז ןליפנײרַא

 ןיא הריש ע'תמא ,גנַאזעג ַא רָאנ ,ןליּפש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןטלעז

 רעד , ןעמָאנ ןטימ ןרעוו ןפורעגנָא ןעק רעצימע ביוא .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ

 זיא סע זַא טשינ ךיא ביולג ,טייצ רעקיטציא רעד ןופ יָאנַאיּפ רעד ןופ טעָאּפ

 יו ,וצרעד טקיטכערַאב רעמ ןייז לָאז סָאװ ,שרעדנַא רעצימע ןַארַאפ

 ! ןָאמָאלַאס

 ךיז ןענעכייצַאב רעמ ןענעק לָאז סָאװ , טרָאוװ ַא ךָאנ ןופ טשינ סייוו ךיא

 ַא ןופ יו זיא ָאנַאיּפ רעד ןופ ךעלדנייב יד ןרירנַא ןייז ! "השודק, יו ,ןליּפש

 רעד וצ וצ טייג רע רעכלעוו טימ טייקילייה יד ..."קידצ , םענערָאבעג

 יד ךיוא רָאנ ,ןײלַא טנעמורטסניא םעד זיולב טשינ םורַא טמענ ,ָאנַאיּפ

 ןיוש ריא טריּפש ,ןליּפש וצ ןָא טגנַאפ רע רעדייא ךָאנ .לַאז ןיא רערעהוצ
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 טמענרַאפ סָאװ ,ָאנַאיּפ רעד ןופ רעלַאמ ןוא רעגניז םעד ,םיא ןיא טעָאּפ םעד

 ,ךייא טגייצרעביא ןוא גנַאל טשינ טמענ סע .שרעדנַא סעּפע רָאג ןבעג וצ ךיז

 טָאה ריא זַא רָאנ ,טרַאנעגּפָא טשינ ךייא ליפעג רעייא טָאה זיולב טשינ זַא

 ! סנױזַא ןרעה וצ וליפא ט'מולח'עג טשינ לָאמנייק

 יב רעבָא ,לַאטיצער ָאנַאיּפ ַא ןציזוצסיוא גנירג טשינ זיא סע

 "עג ךיז טָאה סע .ןײגקעװַא טלָאוװעג טשינ טושּפ ךיז טָאה ןע'נָאמָאלָאס

 רעד רַאפ גנוקיווקרעד ַא רַאפ סָאװ .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ ןרעה וצ טסולג

 -טָאג ַא טסרעה ןוא טסעז וד ןעוו ,ןצרַאה ןפיוא ריד טרעוו סע טוג יו ,המשנ

 םענופ טייקידעכָאװ רעסיורג רעד ןָא טסעגרַאפ וד ! רעלטסניק ןטשטנעבעג

 ַא ,ריד םורַא ןטייקכעלניילק ןוא ןטײקשירַאנ עלַא יד ,סַאג רעד ןופ ,ןבעל

 סָאד ;םורַא ךיד ןעמענ ןעגנונעפָאה עיינ ,ףיוא ריד ןיא טייג ןביולג רעיינ

 ןוא שרעדנַא ןכַאז ןעז וצ ןָא טסבייה ,םעט ַא ןוא ןיז ַא קירוצ טמוקַאב ןבעל

 ...ןרָאבעג יינ יו שממ ךיז טסליפ

 ןקיזָאד םענופ ןײלַא ןליּפש סָאד זיולב ןעוועג טשינ זיא סע ןוא

 ןעגנובעלרעביא עפיט עכלעזַא ןפורעגסורַא רימ ןיא טָאה סָאװ ,ןעמָאנעפ

 ןופ קרעו עשי'נואג יד ,סעיציזָאּפמָאק יד ךיוא רָאנ ,םזַאיזוטנע ןכיוה ןוא

 םעד ןופ סםַארגָארּפ ןצנַאג םעד טליפעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעווָאהטעב

 ,רעטסייג עפיט ייווצ עכלעזַא ןעוו זיא .טנוװָא ןשילַאקיזומ ןכעלסעגרַאפמוא

 רעמ ךָאנ סָאװ -- ןטייווצ ןיא רענייא ןײרַא ךיז ןליפ תוחוכ עשירעפעש ייווצ

 ! ןטרַאװרעד ןעמ ןעק

 רעד ,רעמערוטש רעד ,קיזומ רעד ןופ טנַאגיג רעד ,ןעווָאהטעב

 ןוא טייהיירפ רַאפ רעפמעק רעד ,רעכערב-ןעמיוצ רעד ,רענָאיצולָאוװער

 ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ רעטנעצ ןיא טָאה סָאװ ,רעד טָא ;טייקיטכערעג

 ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא ,ץלַא זיא שטנעמ רעד ,שטנעמ םעד טלעטשעגקעווַא

 ,רָאנעמ-זעיד-ָאד ,רָאיַאמ-ָאד :סעטַאנָאס ַאנַאיּפ ריפ עטסנעש עמַאס יד טימ

 ,רָאנעמדַאפ ןוא רָאיַאמ-ימ ,"עטַאנָאס-הנבל, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב רעסעב

 רעטנוא ןבָאה עכלעוו ,"עטאנָאס-ַאטַאנָאיסַאּפַא, ןעמָאנ ןרעטנוא טסואווַאב

 -ליפ ךיז ,ןָאמָאלָאס ,ָאנַאיּפ רעד ןופ טעָאּפ ןוא רעטסיימ םעד ןופ טנעה יד

 !הריש רעכעלטעג רע'תמא ןַא ןיא ןעגנוזעצ קימיטש

 ןוא ךעלרעטָאפ ,ןשיוַאלק יד ןטעלג ןייז ,רירַאב ןייז טכייל יו

 ייב ןסעזעג טלָאװ ןײלַא טייקסטוג יד יו ,קידװעליּפש ןוא טרַאצ ,קידעמַאמ

 ןלעטש עטסרעווש עמַאס יד וליפא -- ךעלדניפמע ןוא לדייא ,ָאנַאיּפ רעד
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 ;גנַאזעג-םיכאלמ ן'תמא טימ םיא ייב ןעגנוזעג ןבָאה סעטַאנָאס ריפ יד ןיא

 ַא ןופ טסייג ןליוה טימ רָאנ ,חוכ ןייק טימ טשינ ןצנַאגניא טליּפש רע

 ! ןָאמָאלָאס -- זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ינעשז םענערָאבעג

 ָאקיסקעמ ,1952 ,8 ץרעמ ,"עמיטש יד;

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןוגינ רעד -- ץרּפ

 רעקיזומ-טשינ רעד ץרּפ רעבָא .רעקיזומ ןייק ןעוועג טשינ זיא ץרּפ .ל

 טסנוק יד טָאה רע .ריט ַא ןופ ּפירקס ַא ןיא וליפַא קיזומ טרעהעג טָאה *

 ןעוועג זיא ןיילַא ץרּפ .ןענרעל טפרַאדעג טשינ םענייק ייב קיזומ ןופ

 רעקיטרַאנגייא ןַא טרעהעג ךיז טָאה רענייז גנופַאש רעדעי ןופ .קיזומ ולוכ

 ;ןוגינ ןייז -- בוט-םוי רעד ;ןוגינ ןייז טַאהעג םיא ייב טָאה תבש רעד .ןוגינ

 טָאה רענייק .ןוגינ םענעגייא ןַא טימ ןעגנוזעג םיא ייב טָאה ךָאװ יד וליפַא

 -וצרעביא גונעג זיא סע .רע יו ןביוהעגפיוא טשינ ױזַא ןוגינ ןשידיא םעד

 ןליפרעד וצ ,"טיוט סרעמזעלק םעד , רעדָא ,"ןוגינ ןופ לוגלג ַא, ןענעייל

 רעשידיא רעד ןופ ןוגינ רעד ןעוועג זיא ץרּפ .טײקשילַאקיזומ סע'צרּפ

 קיזומ ןפַאש וצ ןגיוצעג םינגנמ עשידיא עלַא סע טָאה רעבירעד .רוטַארעטיל

 ,רעטרעוו ,סע'צרּפ ,ענייז ףיוא

 ןפַאשעג ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא סָאװ ,רעטכיד עשידיא יד ןשיווצ

 םעד ץרּפ טמענרַאפ ,סעמַארד ןוא ךעל'השעמ ,רעדיל ערעייז וצ קיזומ

 :מָאק עשידיא ענרעדָאמ עקיטנייה ערעזנוא ןופ רעוו .ץַאלּפ ןטשרע

 עטשרע יד ? ךַאז ַא סע'צרּפ וצ קיזומ ןייק ןפַאשעג טשינ טָאה ןרָאטיזָאּפ

 לאוי ןוא רענלימ השמ ןטסקעט סעמעוו וצ ,שידיא ןיא רעדיל-רעדניק

 ןענייז ,קיזומ ןבירשעג ןבָאה ,רעקיזומ עשידיא עטמירַאב ייווצ יד ,לעגנע

 | ! סע'צרּפ ןעוועג

 עשרַאװ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סע

 ,ךעלרעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,םיטילּפ טימ טליפעגרעביא ןעוועג זיא

 -"רימזה , ןופ לַאז רעד .ןליוּפ ןופ ןקע ענע דישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ

 טלדנַאװרַאפ לענש זיא ,רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ץרּפ ןכלעוו ןופ ,רָאכ

 טָאה ןעמ ואוו ,ךעלרעדניק עשידיא עזָאלמייה יד רַאפ םייה ַא ןיא ןרָאװעג
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 טּפַאכעג טָאה'מ .ייז טימ רעדיל ןעגניז ןוא שידיא ןענרעל וצ ןבױהעגנָא ייז

 ,שידיא ןיא ןצעזרעביא ןזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל-רעדניק עטשרע יד

 טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגגײרַא טלָאמעד ךיז טָאה ץרפ .ןעגנוזעג טָאה'מ ןוא

 טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא םורַא ױזַא .רעדיל-רעדניק ןביירש ןופ

 עשידיא ענרעדָאמ עלעניגירָא ןופ ןוא לוש רעשידיא רענרעדַאמ רעד ןופ

 ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא טציא טמענרַאפ סָאװ ,קיזומ טימ רעדיל-רעדניק

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא רעד

 וועיק ןיא ןרָאוװעג ןטלַאהע גּפָא זיא סָאװ ,ןץ'צרּפ ןופ טײצרָאי ןטייווצ םוצ

 עסיורג עטשרע יד ,"עינַארבָאס עיָאקסעשטעּפוק , רעד ןופ לַאז ןסיורג ןיא

 יד טָאה ,ץַאלּפ ַאזַא ןיא וועיק ןיא ןימ םעד ןופ גנולמַאזרַאפ עשידיא

 .מ ןעגנוזעג לָאמ ןטשרע םוצ ןיורב-יקסנָאימַאק יירעגניז-ערעּפָא עטמירַאב

 רעשידיא רעד ."רעדיל-רעדניק סע'צרּפ 10 ףיוא עטיאוס, לקיצ סרענלימ

 טמירַאב רָאג .גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ןעמונעגפיוא רעדיל יד טָאה םלוע

 ןיא טייטש , ןוא "רעפיש רעד , ,*!ץנַאט ,עלעדיימ ,ץנַאט , ןרָאװעג ןענייז

 ."עלעמייב ַא דלעפ

 ,יורפ ןייז ןוא ווָאנידור השמ ,רעגניז:ערעּפָא רעשידיא רעטמירַאב רעד

 ןוא דנַאלסור רעביא סעזייר ערעייז ףיוא ןבָאה ,שאיוועל תור ןירעגניז יד

 יז ןוא רעדיל-רעדניק סע'צרּפ ןטײהּפשרַאפ וצ ןפלָאהעג ךס ַא ,ןלױּפ

 שטָאכ ןקורדרעביא ָאד רימ ךיז טליוו סע .קלָאפ ןשיווצ טכַאמעג טסואווַאב

 השמ עכלעוו וצ ,רעדיל:רעדניק לקיצ ןכעלרעדנואוו םענעי ןופ ייווצ

 ןימ םעד ןופ זיא סע .קיזומ וד טסַאּפעגוצ ךעלפערט ױזַא טָאה רענלימ

 טנקעדעג דיל עטשרע סָאד .ןעגניז ייז ןפרַאד עסיורג סָאװ ,רעדיל-רעדניק

 :"רעפיש רעד , ,טוג ךיז

 ,טרעהעגפיוא ןגער רעד טָאה'ס,

 .טרעלקעגסיוא ןיוש זיא למיה רעד

 .סַאנ ןענייז רעכעד יד רָאנ

 -- סַאג ןיא ךעלעכייט ןעניר

 ...ןעניר ,ןעניר ,ןעניר

 ,ןענופעג עלעפיש ןיימ בָאה'כ

 ,טזָאלעג סע רעסַאװ ןפיוא

 ,טזָאלב ןוא טניוו רעד טמוק סע ןוא

 ,טניוושעג עלעפיש ןיימ טגָאי
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 טניוו םענופ ןעלגילפ יד ףיוא --

 ! עלעפיש ןיימ ,ילפ ,ריד ילפ

 ? סניימ לפיש ,וטסילפ ןיהואוו ןוא

 ,ןיהַא טלעוו רעיירפ רעד וצ --

 ,קיטכיל זיא'ס ואוו

 ,ןירג זיא'ס ואוו

 ! טילב למילב ,טגניז לגיופ

 "! טימ ךימ םענ ,עלעפיש ,עלעפיש --

 ,עידָאלעמ ַא ןבײרשוצנָא ןעווערָאה רעווש טשינ ףרַאד רעקיזומ ַא

 סָאװ ,רעטרעוו ןענייז סָאד .תורוש יד טָא רעביא טנעייל רע יוו םעדכָאנ

 ! קיזומ ןביירש םוצ ךיז ןטעב ןוא ןָא ןעמערַאװ

 :"דיל-גיוו, ַא -- דיל עטייווצ סָאד זיא טָא ןוא

 ,עלעמייב ַא דלעפ ןיא טייטש,

 .ךעלעגייווצ ענירג סע טָאה

 ,עלעגייפ ַא ףיורעד טציז

 .ךעלעגייא יד וצ סע טכַאמ

 ךעלעגייווצ ענירג יד ףיוא

 .עלעּפע ןדלָאג ַא טסקַאװ

 ,ךעלעגייא יד ,דניק ןיימ ,וצ ךַאמ

 .עלעּפעק ןייד ףיוא הכרב ַא

 ךעלעגייווצ ענירג יד ףיוא
 .ךעלעגייפ יד ןיוש ןפָאלש

 !ַאוַא !ַא :ייז טגניז עמַאמ יד
 יו ַא !ַא :טכַאנ עליטש ַא זיא'ס

 סָאד ! םעד ןיא טגיל סע תומימת עשרעדניק ליפיוו ! טײקיצרַאה ַארַאס

 ןַא טימ ,טײקשילַאקיזמ רעשידיא רענעגייא ןַא טימ רעדיל ייווצ ןענייז

 | ! טעטילַאנָאט רעשידיא רענעגייא

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ רעדיל-רעדניק סע'צרּפ וצ קיזומ ןבירשעג ןבָאה סע

 ןיא ןָאק ךיא סָאװ יד ןשיווצ .ןלעגנע ןוא ןרענלימ רעסיוא ,רעקיזומ עשידיא

 ,טרַאבלעג לכימ ,ווָאיל ָאעל :ןענייז ןורכז ןופ ןקנעדעג טנעמָאמ םעד

 .רעטיב טרעבלַא ,ןישריה .א ,שטיווָאקפעל .ה ,שטיװָאלַאװ שרעה ,ןײטשטַאלג

 רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװ ,דיל:רעדניק ַא סע'צרּפ זיא טָא .ךָאנ ןוא
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 ,ריא וצ קיזומ ןפַאשעג טָאה ,שטיװָאלָאװ שרעה ,עקירעמַא ןיא רָאטיזָאּפמָאק

 עשידיא יד ןיא ןעגנוזעג ליפ רעייז טרעוו ןוא "רעדירב , טסייה דיל סָאד

  ;ןלוש-רעדניק

 עלעג ,עצרַאװש ,עניורב ,עסייוו,

 !ןעמַאזוצ סיוא ןברַאפ יד טשימ

 ...ןעמַאמ ןייא ןופ ,ןטַאט ןייא ןופ

 ,רעדירב ןענייז ןשטנעמ עלַא

 :עבלעג ,עניורב ,עסייוו ,עצרַאװש
 ,ןברַאפ יד רָאנ ןענייז שרעדנַא

 ! עבלעז יד ךָאד זיא רוטַאנ יד

 ,רעדירב ןענייז ןשטנעמ עלַא

 ;עסייװ ,עצרַאוװש ,עניורב ,עלעג

 ,ןטַאמילק ןוא ןסַָאר ,רעקלעפ

 ",.השעמ עטרעלקעגסיוא ןַא זיא'ס

 עטכישעג-"לבה ןוא ןיק , ןימ ַא ,טסואווַאב יוװ ,ןענייז "רעדירב ייווצ , יד

 עשידיא עשירעגייטש עטסנעש יד ןבירשעגנָא םעד וצ טָאה רעפייש ןוא

 ,תואחסונ עשידיא עטסקיצרַאה יד ,ןוויטָאמ עשידיא עטסנייפ יד ,סעידָאלעמ

 ןופ ,תורצוי ןופ ,תוליגמ יד ןופ ,טויּפ ןופ ןלייט ,תוליפת ענעדישרַאפ ןופ

 ןפיוא קיד'היחמ ךיז ןגייל עכלעוו ,םינוגינ עשיידיסח ןוא רעדיל-סקלָאפ

 רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא לרעּפ עטסנעש יד ןופ ענייא זיא סע .רעיוא

 ,ןרָאװעג טקורדעג טנייה זיב זיא סָאװ ,רוטַארעטיל-קיזומ

 סע'צרּפ וצ עטַאטנַאק ַא סטרַאבלעג לכימ ןענָאמרעד ךיוא ָאד ליוו ךיא

 ןוא שיטַאמעט ייס זיא סָאװ ,"עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טשינ זיימ , רעטרעוו

 רעד ןיא סעיציזָאּפמָאק-רָאכ עטסלופסקורדנייא יד ןופ ענייא שילַאקיזומ ייס

 ןענייז קיזומ יד ןוא טסקעט רעד .גנופַאש-קיזומ רעשידיא רערענָאיצולָאװער

 ןופ רעשרעה יד ןגעק טסעטָארּפ רעקיטכעמ ַא זיא סע ,ןסָאגעגפיונוצ גנע

 ךרוד טרעוו ,טסעטָארּפ רעשירעטכיד סע'צרּפ .טלעוו רעטכערעגמוא רעד

 טָא ןיא טכַארבעגסױרַא רעגייטש ןשימַאניד ַא ףיוא רָאג קיזומ סטרַאבלעג

 .עיציזָאּפמָאק רעד

 ךס ַא ְךָאנ ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טשינ רימ טביולרעד ץַאלּפ רעד

 ןגעוו טּפיוהרעביא .רעטרעוו סע'צרּפ וצ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעדנַא

 עטמירַאב עכלעזַא קיזומ ןפַאשעג ןבָאה סע עכלעוו וצ ,סעמַארד ענייז
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 ליפ ןוא ןָאק ךענעה ,יקסנימַאק ףסוי ,ןיירק רעדנַאסקעלַא יו ,רעקיזומ

 ,"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , ןוא "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב , וצ .ערעדנַא

 ,קיזומ ןבירשעג ןרָאטיזָאּפמָאק ענעדיישרַאפ ןבָאה

 ץבושח ַאזַא ץרּפ טמענרַאפ קיזומ רעשידיא רעד ןיא -- לכה-ךס רעד

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא יו טרָא

 .י .נ ,1945 ,לירּפַא-ץרעמ ,"רוטלוק עשידיא,

 עקיסקעמ ןיא קיזומ ןוא ײרעלַאמ

 ייווצ עקיזָאד יד וצ טייקנדנובעגוצ ןוא טייקטבילרַאפ ַאזַא .קיזומ

 זיא טסנוק ןופ עיצידַארט יד ,ןקרעמַאב וצ ואוו ןטלעז זיא ןטסנוק

 רעד ןופ טרידיסבוס ייז ןרעוו םעד ץוחַא .קלָאפ ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש

 ,זיא קיטכיוו ,סעידיסבוס יד ןענייז סע סיורג יוװ ,טשינ סייוו ךיא .גנוריגער

 ,ןכַאז יד-טָא טימ ךיז טמענרַאפ דנַאל ןופ הכולמ יד סָאװ

 ןיב ךיא ןעוו ,טלָאמעד דָארג סָאװ ,לַאפוצ רעכעלקילג ַא ןעוועג זיא סע

 -גנוריגער, רעכעלרעי רעד ןרָאוװעג טלייטעגסיוא זיא ,עקיסקעמ ןיא ןעוועג

 ,סרָאטיזָאּפמָאק עשינַאקיסקעמ עטסטנעקרענָא יד ןופ םענייא וצ "זיירּפ

 סטנעדיזערּפ םעניא ןעמוקעגרָאפ זיא עינָאמערעצ יד .עסנָאּפ לעונַאמ

 -טסניק עטנענימָארּפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,ץַאלַאּפ

 ןוא סרעקיטירק ,סרעלַאמ ,סרעטכיד ,סרעקיזומ ,סרעביירש :דנַאל ןופ סרעל

 ,ןשטנעמ-סגנוריגער עכיוה

 םעד ,רָאטיזָאּפמָאק ןעיורג-זיירג םעד רעסיוא ,םינתוחמ-טּפיוה ייווצ יד

 סָאלרַאק ןוא ןַאמעלַא טנעדיזערּפ ןעוועג ןענייז ,"זירּפ , ןופ רעניוועג

 ןופ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשינַאקיסקעמ רעטמירַאב רעד ,זעוװַאשט

 ןוא -- "ָאקיכעמ עד ַאקינָאפמיס , -- רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשינַאקיסקעמ

 :םיא ןענעכייצַאב ערעדנַא יו רעדָא ,"ןטסנוק ענייש ןופ ץַאלַאּפ , ןופ "ףעש ,

 .דנַאל ןופ רעטסינימ-רוטלוק עציוו רעד

 -ץגכרוד זיא סָאװ ,"זײרּפ , םעד ןבעגרעביא ןופ עינָאמערעצ רעד ךָאנ

 ןבָאה סָאװ ,ןּפמָאל-םליפ עקיצילב רעטנוא ּפמָאּפ סיורג טימ ןרָאוװעג טריפ

 ןוא ײרעלַאמ רעד ןיא טגיל קלָאפ ןשינַאקיסקעמ םענופ המשנ י ך
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 רעד טָאה ,סרעפַארגָאטָאפ-סגנוטייצ ךיוא ןוא ,טעברַאעג טייצ עצנַאג יד

 ,ןַאהַאק ןַאמָאלַאס ,רעקיטירק:קיזומ רעשינַאקיסקעמ-שידיא רנעעזעגנָא

 עכעלרעייפ יד ןייזוצייב טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה ךיא ןעמעוו קנַאדַא

 -יזערּפ רַאפ טלעטשעגרָאפ רימ ,ץַאלַאּפ סטנעדיזערּפ םעניא עינָאמערעצ

 םלוע רעד .ןטונימ עקינייא םיא טימ טסעומשעג בָאה ךיא .ןַאמעלַא טנעד

 טנעדיזערּפ רעד ? רימ ןדייר סָאװ ןגעוו ןרעה וצ קירעגיײנ ןעוועג זיא םורַא

 טנעדיזערּפ רעד זיא רע סָאװ ץוחַא זַא ,טגָאזעג שרעדנַא ןשיווצ רימ טָאה

 ַא טימ טגָאזעגסױרַא סע טָאה רע ! טסינַאיּפ ַא ךיוא רע זיא ,עקיסקעמ ןופ

 ...ץלָאטש ןופ ליפעג

 סלָארַאק רַאפ טלעטשעגרָאפ ךָאנרעד ךימ טָאה ןַאהַאק טניירפ

 -פיוא ךעלטניירפ ךימ רעטעּפש געט ייווצ טימ טָאה סָאװ ,ז'זעוװַאשט

 ַא ןיא ןביוא ךיז טניפעג סָאװ ,טעניבַאק ןקיטכערּפ ןייז ןיא ךיז ייב ןעמונעג

 ןעוועג זיא ןַאהַאק ןָאמָאלַאס ."ןטסנוק ענייש ןופ ץַאלַאּפ , םעניא לביטש

 רעד שטָאכ ןוא .רעצעזרעביא רעד ןייז וצ ןוא רימ טימ ןייגוצטימ ךעלטניירפ

 -וצ רימ ןבָאה ןגעווטסעדנופ ,שטנעמ רענעמונרַאפ ַא רעייז זיא זעװַאשט 'ה

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ןסעומש ןיא -- טייצ ערעגנעל ַא טכַארברַאפ ןעמַאז

 ןוא רעיוב עריא ןופ רענייא זיא רע רעכלעוו ןופ ,קיזומ רעשינַאקיסקעמ

 .רעפַאש

 -יסקעמ רעד ןופ סקואוו םעד ןגעוו טלייצרעד טָאה זעװַאשט רָאינעס

 טקנוּפ .ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאװ ,זןפמַאק ערעווש יד ןגעוו ,קיזומ רעשינַאק

 יד ןגעק ןפמעק טפרַאדעג ןרָאי עגנַאל טָאה קלָאפ עשינַאקיסקעמ סָאד יו

 ןפמעק טפרַאדעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,דנַאל םענופ רעריטַאולּפסקע עדמערפ

 ,קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד ןיא ןליטס ןוא ןסולפנייא עדמערפ יד ןגעקטנַא

 רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ ןעלצרָאװ יד ןגיל סע ואוו , עגַארפ ןיימ ףיוא

 עטשימעג יד ןיא ןכוז ייז ףרַאד ןעמ זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ? "קיזומ

 עזעיגילער ןוא רעדיל ןוא ץנעט עשינַאּפש ןוא עשינַאידניא יד ןופ ןלַאװק

 עלַאנָאיצַאנ יד סױרַא טסקַאו ןלַאװק עקיזָאד יד ןופ .ןעגנַאזעג

 ,.ןעמרָאפ ענעדישרַאפ עריא ןיא קיזומ עשינַאקיסקעמ

 רעשינַאקיסקעמ רעיינ רעד ןופ ןליצ יד ןגעוו טדערעג טָאה זעװַאשט

 וצ ,עריא ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא עקירעהַא-זיב יד ןגעוו ןוא קיזומ

 טשינ זיא רע .קלח ןסיורג ַא ןגָארטעגוצ טָאה ,זעװַאשט סָאלרַאק ,רע עכלעוו

 יג ןשינָאפמיס ןטשרע ןופ טנעגיריד ןוא רעדנירג ,רָאטיזָאּפמָאק ַא זיולב
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 רעד ןעוועג קירוצ דנַאל טשינ זיב ךיוא זיא רע רָאנ ,דנַאל ןיא רעטסעקרָא

 טציא זיב טָאה סָאװ ,עקיסקעמ ןיא עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןופ רָאטקעריד

 סרעליּפש עטסרעמ יד .םידימלת ענייפ לָאצ עסיורג ַא ןבעגעגסױרַא ןיוש

 ,זעװַאשט ,רע סָאװ ,ןטנעדוטס ענעזעוועג ןופ ןעיײטשַאב רעטסעקרַא ןופ

 ,ןטיירגוצ ןפלָאהעג טָאה

 רַאפ טעוו ,קלָאפ ןשינַאקיסקעמ םענופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןיא

 עטמירַאב עכלעזַא ןבעל ץַאלּפױרע ןַא ןרעװו טריוועזער ץזעוװַאשט

 ןוא זערַאוכ ,ָאגלַאדיה ,סָאלערַאמ :יוװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשינַאקיסקעמ

 ןופ רעגײל-טנעמַאדנופ ןוא ןרענָאיּפ סָאקיסקעמ ןופ רענייא יוװ ,ָארעדַאמ

 | ,קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד

 יד ןופ קרעוו:טסנוק ענעדישרַאפ יד לָאמ עכעלטע טכוזַאב בָאה ךיא

 ענייש ןופ ץַאלַאּפ , םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעײרעלַאג-טסנוק עקיטכערּפ

 ,"סעטרַא סַאיעב , טסייה רע יו רעדָא ,"ןטסנוק

 .טסנוק עטסכעלרעדנואוו יד ןופ רענייא זיא אפוג "סעטרַא סַאיעב

 "ץַאלַאּפ , ןקיזָאד םעניא .טכוזַאב ןבעל ןיימ ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,ןעלּפמעט

 יד ןופ יײרעלַאמ רעד ןיא קרעוו:טסנוק עטסעב יד טלמַאזעגפיוא ןענייז

 ַארעוװיר ןוא ָאקזָאר ,ָאקסַאלעװ טימ ,סרעלַאמ עשינַאקיסקעמ עטסנעעזעגנָא

 טרעוו ,סרעטסיימ יירד עקיזָאד יד ןופ רעדליב יד ןיא .ץיּפש רעד ןיא

 ַאקיסקעמ רעד ןוא קלָאפ ןשינַאקיסקעמ םענופ המשנ יד ןבעגעגרעביא

 ,טייקנייש-רוטַאנ רעשינ

 ןביג ,"עקיסקעמ ןיא לָאט , ַא ןוא "עקיסקעמ , :רעדליב ייווצ סָאקסַאלעוװ

 יד ,ןלָאט ןוא גרעב עשינַאקיסקעמ יד ,טפַאשדנַאל עשינַאקיסקעמ יד זנוא

 ןוא ןרילָאק ײלרעלַא יד ,למיה ןשינַאקיסקעמ ןוא ןרעסַאוװ עשינַאקיסקעמ

 ןַא .רעדליב ייווצ יד-טָא ןיא רימ ןבָאה ,טגָאמרַאפ עקיסקעמ סָאװ ,ןברַאפ

 ! ןרילָאק ןופ עינָאפמיס ע'תמא

 עיינ יד ןליפרעד זנוא טזָאל ,לעמעג-טנַאװ רעקיזיר סַארעוויר

 ,ףיש עקידנגיוו ַא :עקיסקעמ ןרענָאיצולָאװער םענופ ןעגנוזָאל עשיטילָאּפ

 ןטַאדלַאס ,סרעקיירטס ,דרעפ ףיוא ײצילָאּפ .,ןפמַאק ,רע'מינּפ ענעדישרַאפ

 ;ןטענָאיַאב ,ןטַאמרַאה ןופ רעזלעה ,סעקסַאמ-זעג ,סטעמלעה ענעלָאטש טימי

 עלַא ןופ רעטעברַא , :טפירשפיוא ןַא טימ ןָאפ עטלקיוװעגרעדנַאנַאפ ַא ןוא

 ,שילגנע ןיא -- "לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד םעניא ךייא טקיניײיארַאפ רעדנעל

 | ,שידיא ןוא שיסור ,שינַאּפש
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 רעגניזַאב םעד ןעעז רימ ואוו ,"ןטייק ןיא יורפ יד ,, :דליב סָאקזָאר ןוא
 םענופ לייט ןסיורג ַא ןשרעהַאב עכלעוו ,ןעגנומיטש עלַאיצָאס יד ןופ

 ,קלָאפ ןשינַאקיסקעמ

 ןופ ךיוא קרעווטסנוק טלמַאזעגנָא ןענייז ?ץַאלַאּפ , ןקיזָאד םעניא
 ,סרעלַאמ עטמירַאב ערעדנַא

 עמַאלַאס ןופ דליב עטשרע סָאד .טלַאהניא ןשידיא ַא טימ רעדליב ייווצ
 ,הדקע רעד וצ ןץ'קחצי ןוז ןייז טריפ םהרבא -- ָאנוּפ

 יד ייב ןציז ןדיא ענעגנַאפעג :זערימַא ןיקַאָאשזד ןופ דליב עטייווצ סָאד
 ךיא , :טפירשפיוא רעד טימ םיוב ַא ףיוא טגנעה עריל ַא ןוא לבב ןופ ןכייט
 ,"רכנ תמדא לע 'ד ריש תא רישנ

 ןשטנעמ ןעוו ,ןטנווָא יד ןיא ךיוא ןוא גָאט ןדעי ןפָא זיא "ץַאלַאּפ , רעד
 -יצער-ץנַאט ,ןעגנולעטשרָאפ-ערעּפָא ,ןטרעצנָאק ענעדישרַאפ וצ ןעמוק
 זיא סָאװ ,םוירָאטידוא-רעטַאעט ןקיטכערּפ םעניא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,ןלַאט
 ,קרעוו-טסנוק ַא ןײלַא ךיז רַאפ

 ןשינָאפמיס םעד ןליּפש ןרעה ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד
 -רַאפ ךיא ןיב ,ן'זעװַאשט סָאלרַאק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעטסעקרָא
 םענופ טסנוק רעשינָאטקעטיכרַא רעכעלרעדנואוו רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ
 ןטנכייצעגסיוא סעיזעװַאשט ןוא רעטסעקרָא ןופ ןליּפש םענופ יו ,רעטַאעט
 | , , .ןריגיריד

 יאדוװַא .עקירעמַא רעזנוא טימ ןכיײלגרַאפ טכַאמעג ךיז רַאפ בָאה ךיא
 -ַאפמיס עטסערג יד .טלעוו רעד ןופ רעטנעצ קיזומ רעד טציא עקירעמַא זיא
 ,לדיפ ןופ ןזָאוטריװ יד ,ןטנעגיריד עטסטמירַאב יד ,סרעטסעקרַא עשינ
 ןואערעּפָא עטסערג יד ,ןטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא ָאנַאיּפ ,ָאלעשט
 זיא סע .עקירעמַא ןיא טציא ריא טניפעג ץלַא סָאד -- סרעגניז-טרעצנָאק
 ןלַאז-טרעצנַאק ענעדישרַאפ יד טכוזַאב סָאװ ,םלוע רעסיורג ַא ןַארַאפ ךיוא
 ,סָאד יו רעמ טרעדָאפ קיזומ .ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא .דנַאל ןרעביא
 -וִצ םייב זיולב טשינ ןוא ! קיזומ רַאפ טלוק רעד עקירעמַא ןיא טלעפ סע
 ןוא סרעליּפש יד ןגעוו ,קיזומ יד וצ ןלעטש סָאװ ,יד ייב ךיוא רָאנ ,רערעה
 ,קיזומ ...ןזָאוטרױװ ענעדישרַאפ ןוא ןטנעגיריד יד ןגעוו ,סרעטסעקרָא
 ןענייז רעלטסניק עסיורג .ןרָאװעג טריזילַאיצרעמָאק-וצ זיא רעטַאעט

 ,..ןרָאװעג עילַאק לסיב שּפיה ַא םעדכרוד

 תונורסח ןייק טשינ ךוז ךיא -- ןשטייטסיוא טשינ טכעלש ךימ ןעמ לָאז
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 .תולעמ עריא ןצַאש וצ יו סייוו ןוא עקירעמַא ביל בָאה ךיא .עקירעמַא ףיוא

 טָאה סָאװ ,קיזומ רַאפ טלוק רע'תמא רעד :ןגָאז ןעמ געמ תמא םעד רעבָא

 .עקירעמַא ןיא טלעפ ,עּפָאריײא ןיא טריטסיזקע תורוד רַאפ

 ךיא בָאה ,עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זיב :תמא םעד ןגָאז זומ ךיא

 טשינ זיא סָאד .דנַאל םעניא ןבעל ןשילַאקיזומ םעד ןגעוו טסואוועג קיניײװ

 ןענַאקַאב וצ ףיוא קיצנױװ טוט טָאװ ,עקיסקעמ ןופ דלוש יד רָאנ ,דלוש ןיימ

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עריא טימ טלעוו עקידנסיורד יד

 ענייש ןופ ץַאלַאּפ , םירָאטידיוא ןקיטכערּפ ןיא ןסעזעג ךיא ןיב ,ָאי

 טקוקעגוצ ךיז ןוא רעטסעקרָא ןופ ןליּפש םוצ טרעהעגנייא ךיז ןוא "ןטסנוק

 טרעהעג לָאמ ךס ַא ןיוש בָאה ךיא .עיציזָאּפמָאק רענעגייא סע'זעווַאשט וצ

 ןריגיריד ןטנעגיריד ענעדישרַאפ ןעזעג ןוא ןליּפש סרעטסעקרָא ענעדישרַאפ

 ,טשינ קניידעג ךיא רעבָא ,"לעט םַאיליוװ, ערוטרעוװָא עטמירַאב סיניסָאר

 עקיזָאד יד טלָאוװ ךיא יו ךיילג .טרירעג קרַאטש ױזַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 רימ וצ סע טָאה ,שירפ ,יינ ױזַא .לָאמ ןטשרע םוצ טרעהעג ערוטרעוװָא

 ,רעליּפש ןדעי ןופ גנואיצַאב יד ,רעצנַאג ַא יו רעטסעקרָא רעד .ןעגנולקעג

 ,טרעטסײגַאב ךימ טָאה ,ןריגיריד ןטפַאהרעטסיײמ סעיזעוַאשט ןוא

 עניב רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה זעװַאשט 'ה רעד ןעוו ,ןײלַא סָאד ןיוש

 :פיוא דובכה:תארי סיורג טימ ךיז טָאה רעטסעקרָא רעצנַאג רעד ןוא

 ייב ןשטנעמ ןריגַאער ױזַא .רעטיצ ןקיליײה ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,טלעטשעג

 ..."בַאשזד-ןָאינוי, ןייק טשינ ןוא ,עיגילער ַא ,טלוק ַא זיא קיזומ ןעמעוו

 יו םַארגָארּפ םענופ ןרעמונ עקירעביא יד ייב עבלעז סָאד ןוא

 .מיס עטפניפ,, ס'יקסווָאקיישט ןוא "עינָאפמיס עשיסַאלק , ס'װעיּפָאקָארּפ

 | ...ץעינָאֿפ

 ןייז ,גנושטייטסיוא ענעגייא ןייז ןירַא טגָארט טנעגיריד רעסיורג רעדעי

 יד ןופ זיא זעװַאשט 'ה .קיזומ יד ןייטשרַאפ ןוא ןליפ ןייז ,ןח םענעגייא

 -טסכעה ַא ףיוא סע טגָאז ןוא ןגָאז וצ סָאװ טָאה סָאװ ,ןטנעגיריד עטלייצעג

 טימ ,שוח ןשיטעָאּפ ַא טימ טשטנעבעג זיא רע .רעגייטש ןשירעטסיימ

 ןיש סע ןוא ,קרעוו ַא ןיא ןפיטרַאפ ךיז ןעק ןוא עיזיוו רעשירעלטסניק

 יד קידנעטשלופ טשרעהַאב רע .ןעגנערבסיורַא זיצערּפ ןוא שירעלַאמ

 .טסולג ץרַאה ןייז סָאװ ,ץלַא סױרַא ייז ןופ טגירק ןוא סרעליּפש

 זיא רע ,טנעגיריד רעקיסַאלק-טשרע ןַא זיולב טשינ זיא זעװַאשט רעבָא

 רע ןעוו ,"ַאקנילג  רעשינַאקיסקעמ רעד זיא זעװַאשט .רָאטיזָאּפמָאק ַא ךיוא
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 ַא,,) "רָאּפַאװ עד סָאללַאבַאק , עינַאפמיס ןייז טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה

 ענעגרָאברַאפ יד טגניזַאב רע ואוו ,("טפַארק רער רעד וצ גנַאזעג-ביול

 םעניא ןוא דרע רעשינַאקיסקעמ רעד ןיא ןטלַאהַאב ףיט ןגיל עכלעוו ,תוחוכ

 ךיז ןבָאה סע רעבָא .טפייפעגסיוא םיא ןעמ טָאה ,קלָאפ ןשינַאקיסקעמ

 סע'זעװַאשט ןבָאה סָאװ ,ארעוויר ייז ןשיווצ ןוא ,עכלעזַא ךיוא ןענופעג

 ַא ןגָאז וצ ןגָאװ טשינ רענייק טעװ גָאט וצ טנייה .טביולעג קרַאטש וטפיוא

 ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ טנידרַאפ רעצימע ביוא .ז'זעװַאשט ףיוא טרָאוװ םורק

 רֶע טָאה ,עקיסקעמ ןיא טסנוק רעשילַאקיזומ רעד ןופ טיבעג ןפיוא "רענָאיּפ

 ןופ "ףעש , ןרַאפ טמיטשַאב םיא ןעמ טָאה טסיזמוא טשינ .טנידְרַאפ רשכ סע

 ! הנידמ ןייז ןיא "ןטסנוק ענייש , יד

 ןטימ דלַאב ןרעוו ןלעפעג לָאז קרעוװו ַא זַא ,טריסַאּפ לָאמעלַא טשינ

 -נָא קרַאטש ןרעיוא עניימ ןטלַאהעג רעבירעד בָאה ךיא .ןרעה לָאמ ןטשרע

 ,דרָאקַא ןייא ןייק ,עטָאנ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ בָאה ךיא .טציּפשעג

 ןַא יו ןעניד טפרַאדעג רימ טָאה סעי'זעװַאשט עיציזָאּפמָאק עקיזָאד יד לייוו

 ריא ןופ ןטייקכעלגעמ יד וצ ןוא קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד וצ ריפניירַא

 .גנולקיוטנַא רעקידרעטייוו

 ,תישארב -- זיא עינָאפמיס עקיזָאד יד ןרעה םייב ליפעג רעטשרע רעד

 עקידרעייפ ,טפַאשנדייל עיור ,דרע עיור ,ףָאטש-יור ,טייקטרעביושעצ ,סָאַאכ

 ;זיורבפיוא ,זַאטסקע רעזעיגילער ,ילג רעסייה ,ןערב רעכעלרעניא ,ַאװַאל

 :סַאּפ ,גנילירפ ,גנַאגפיוא-ןוז ,עילידיא -- גנַאגרעביא ןַא טמוק ךָאנרעד

 ,עידָאלעמ ענייר ,סוגסיוא-המשנ ,טײקיצרַאה ,דיירפ ,גנַאזעג ,ץנַאט ,לַארָאט

 -ןָאט ,ןרילָאק עלַא ןופ ,תוחוכ עלַא ןופ סוגפיונוצ ַא וצ טמוק סע זיב

 ,רעקידנביוהרעד ַא ןיא -- ןשטיינק ,ןסנַאוינ ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוריטַאש

 ,גנואיירפַאב ןוא גנוכַאוװרעד-טסבלעז ןופ םרָאפ רעטרעטיילעג

 ,טירָאלָאק ןשינַאקיסקעמ ןופ דוסי ןפיוא טיובעג זיא עינָאפמיס יד

 ןוא גנַאזעג ןזעיגילער ,ךעלדיל-זסַאג ,ןעגנַאזעג-סקלָאפ ,סעידָאלעמ-סקלָאפ

 רימ וצ טָאה רבחמ רעד יוװ יונעג -- ,ץנעט עשינַאקיסקעמ ענעדישרַאפ

 ןפיוא .קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ טעניבַאק ןייז ןיא ךיז ייב טדערעג

 ןַאקנילג ךרוד קיזומ עשיסור יד ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא רעגייטש ןקיבלעז

 ,ןכיילג סנייז ןואי

 עינָאפמיס עקיזָאד יד ןליּפש טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא
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 וצ רעסעב ןפלָאהעג רימ טָאה סָאד .עקיסקעמ ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ ףיוא

 ,קלָאפ ןשינַאקיסקעמ םענופ רעטקַארַאכ םעד ןייטשרַאפ

 .י .ג ,1949 ,.טקָא ,"רוטלוק עשידיא

 רעצנעט-וועיעסיָאמ יד

 ,ןלױּפ ןיא יצ ,עניארקוא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,רענייא רעדע

 -קלָאפ עקיצרַאה יד טימ טנַאקַאב יאדוװַא זיא ,עינעמור ןיא רעדָא

 יד סָאװ ,םרָאפ רעיור רעייז ןיא ץנעט-קלָאפ עקידיירפ ןוא ןעגנַאזעג

 רעגייטש ןשימייה ַא ףיוא ןבָאה ,סעסקיש ןוא םיצקש ,סעטרעיוּפ ןוא םירעױּפ

 ןע'נח טנזיוט טגָאמרַאפ ןבָאה ןוא טצנַאטעגסיױא ןוא ןעגנוזעגסיוא קַאמשעג

 ץתמא ןיא ,טסנוק עכיוה ןייק סע זיא ןעמעלַא םעד טימ רעבָא .םימעט ןוא

 ןופ טייקנייש עלופ יד ןוא טרעוו זן'תמא םעד .ןעוועג טשינ טרָאװ ןופ טײדַאב

 סע ןעוו -- ןעמ טליפרעד רעמ ךָאנ ןוא -- טשרע ןעמ טעזרעד רָאלקלָאפ

 םעד ייס ריא טנעקרעד ָאד .טנעה יד ןיא רעלטסניק ןסיורג םוצ ןײרַא טלַאפ

 טגיל סָאוװ ,טייקכיר יד ייס ןוא רעלטסניק ןלַאינעג םעד ןופ טנַאלַאט

 .תורצוא עשיטסירָאלקלָאפ יד ןופ ןטלַאּפש ןוא ןפיט יד ןיא ןטלַאהַאב

 ןענייז סָאװ ,רעצנעט-וועיעסיָאמ עשיסור יד ןענייז ליּפשייב אזא

 רעד ןופ ,ץנַאט ןטצעל ןזיב ןטשרע םעד ןופ .עקירעמַא ןיא ןעוועג סנטצעל

 ןוא ןעז טנעקעג ריא טָאה ,קיזומ רעד ןיא עטָאנ רעטצעל רעד זיב רעטשרע

 ,רילָאק םעד ןוא טײקיטפַאז יד ,םעט-קלָאפ םעד ןעמענַאב ןוא ןליפ ,ןרעה

 ןופ ףליה רעד טימ זיא סָאװ ,העונת יד ןוא ענימ יד ,שטיינק םעד ןוא ןח םעד

 םרָאפ רעטסכעה רעד וצ ןרָאוװעג ןביוהרעד תוחוכ עשי'נואג ןוא טנַאלַאט

 ןוא ףוג ןופ ,קיזומ ןוא ץנַאט ןופ סוגפיונוצ רעשינָאמרַאה רעד .טסנוק ןופ

 סָאד יא שממ טּפַאכרַאפ טָאה ,ןָאט ןוא ריר ןופ ,גנַאלק ןוא געווַאב ןופ ,המשנ

 ,רעדיילק יד ןופ גָאלוצ רעד ,בָאגוצ רעד טנייה .רעיוא סָאד יא ןוא גיוא

 -ַאּפמָאק ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא -- סנירעצנעט-ןעיורפ יד ןופ טּפיוהרעביא

 יד ךיוא וצרעד .הגרדמ רעטסכעה עמַאס רעייז ןיא ןרילָאק-עיציז

 ַאזַא ףיוא זיא סָאװ ,על'השעמ סָאד ,רעדנוזַאב ץנַאט ןדעי ןופ גנוטלַאטשעג

 טימ טָא ,עשיריל טימ טָא -- ןרָאװעג טניּפשעגנײרַא ןפוא ןטייווצ רעדָא

 ,ןסנַאוינ ןוא רענעט עבלַאה ,עצנַאג ,עשיטסירָאמוה טימ טָא ןוא עשיטַאמַארד
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 רעיא ,רעיוא רעייא ,גיוא רעייא ףיוא טקריוועג קרַאטש טָאה ץלַא סָאד

 ןופ םעט רע'תמא רעד ןגעלעג זיא ןעמעלַא םעד טָא ןיא .המשנ ןוא ,ץרַאה

 ,רעבליז ןוא דלָאג רעטיול ןופ ,טסנוק

 ץמַאס יד ןופ ןענייז רעצנעט-וועיעסיָאמ יד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 ןופ םי םעד טליפ ןוא טעז ריא .טלעוו רעד ןיא רעצנעט-קלָאפ עטסערג

 ,עיגרענע ןוא טנַאלַאט ןופ ,המשנ ןוא ץרַאה ןופ ,חוכ ןוא חומ ןופ ,טעברַא

 שממ טלעווק סע .ץנַאט ןקיצנייא ןדעי ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא זיא סָאװ

 -רַאפ ןוא טייקטפיטרַאפ ,טײקשיטנַאילירב טימ ,טייקשירעדניפרעד טימ

 ןצנַאג םעד טשרעהַאב סָאװ ,טסיג רעוויטקעלָאק רעד .טייקטרעלק

 זיא סָאד זַא ,ךייא ךיז טכַאד סע .ןעניפעג וצ עטסנטלעז יד ןופ זיא ,לבמַאסנַא

 טימ לגייפ עיולב עטַאשט ַא ןופ רָאנ ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ ןצנַאט ןייק טשינ

 ןופ ,םיוב וצ םיוב ןופ ןטפול רעד ןיא ןבעווש עכלעוו ,ןקַאּפלָאק עקידרעייפ

 ןוא ןזָארג ענעשוילּפ רעביא רעדָא ,טַאלב וצ טַאלב ןופ ,גייווצ וצ גייווצ

 סיורג ַא רָאנ ,עניב עכעלנייוועג ןייק טשינ ךיז רַאפ טעז ריא .סעקנָאל ענירג

 ,קירוצ ןוא ןיה טכייל ךיז ןגיוו סָאװ ,ןגנַאז ענעדלָאג עקיטייצ טימ דלעפ

 ץנַאט ןדעי ןופ םעט םעד .ןוז רעטלעהעצ רעקיגָאטיײב רעד ןופ טלַארטשַאב

 עשירפ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ טיורב עוװעזַאר קַאמשעג יו ןעוועג זיא

 ,ןטייוצ םענופ רעקַאמשעג ןעוועג זיא ץנַאט ןייא .הלח ענעגנַאגעגפיוא

 טימ ךיז ןבָאה טּפױהרעביא .ןרעדנַא םעד טגיײטשעגרעבירַא טָאה רענייא

 רעד :ץנעט ייווצ יד ןורכז ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא טצירקעגנייא טייקפרַאש

 רעד ."רעשינַאװָאדלָאמ, רעדָא "רעשיכַאלָאװ, רעד ןוא "רענַאזיטרַאּפ,

 רעכעלטנדרָארעסיױא ןייז טימ טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רעטשרע

 טָאה סָאװ ,עיציזָאּפמָאק-ןּפורג ןייז טימ רעטייווצ רעד ןוא ,םטיר ןוא קינכעט

 .ןגער ַא ךָאנ םָאװש עסייוו עסיורג עטנפעעגרעדנַאנופ ַא יו ןעזעגסיוא

 ףיוא ןבעל וצ ןעוועג טלָאװ סע טוג יו :ןקרעמַאב ָאד ךיז טליוו ףוסל

 ןשיווצ "המחלמ עטלַאק, ןייק טשרעהעג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,טלעוו רעד

 שוריפב ןבָאה סָאד ןוא .ללכב רעקלעפ ןשיװצ ןוא עקירעמַא ןוא דנַאלסור

 טלָאװ ,ןעגנוסיגרַאפ-טולב טָאטשנָא ןעוו .רעצנעט-וועיעסיָאמ יד ןזיווַאב

 ,יוא .ןטסנוק ענעדישרַאפ ןוא ןרוטלוק ןופ שיוטסיוא ןַא טקיטלעוועג רעסעב

 לָאס ןופ תוחילש רעד ךרוד ןייז לָאז ! טייצ ענעי ןיוש ןעמ טבעלרעד יו

 ...!טלעוװ רעד ףיוא םולש ןייז לָאז סע יבַא ,ןקָארוי

 .י .נ ,1959 ,1 .גיוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 "סדרָאקער,; עשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ

 ,ןטַאלּפ , תומוקמ ערעדנַא ןיא ,"סעקניטסַאלּפ , םייה רעטלַא רעד

 -- ןרָאװעג ןבירשעג טשינ טציא זיב זנוא ייב ךָאנ זיא ,"ןטילּפ , רעדָא

 יד קידנענעק ?ןרעוו ןבירשעג לָאמַא טעוװ יז ביוא טשינ ביולג ךיא ןוא

 ייב טשינ טלַאה'מ .םעד ןיא ןעלפייווצ וצ טכער ַא ךיא בָאה ,סַאג עשידיא

 יד טשינ ךיוא ןוא עסערּפ עכעלגעט יד טשינ -- ןכַאז עכלעזַא ןופ זנוא

 ,קיטילָאּפ ,ןַאמָאר ַא ,גנולייצרעד ַא ,דיל ַא .סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ עטסיימ

 ערעזנוא ךָאנ ןענעק סָאד .אתית:אכיהמ -- רעטַאעט עקשטיּפַאק ַא

 ןפירגַאב ערעייז ןענייז םעד ןגעוו ךיוא םגה ,ןעייקעצ זיא'ס יוװ ןרָאטקַאדער

 םחרמ ייז ףיוא ךיז לָאז טָאג ןייא רָאנ זַא ,טלמישרַאפ ןוא טלַא ןקַאמשעג ןוא

 ,גנַאזעג ,סדרָאקער ,ןטרעצנָאק ,קיזומ יוװו ךָאנ ןכַאז עכלעזַא רעבָא .ןייז

 ןױוש זיא סָאד -- ץנַאט ,טסנוק עשיטסַאלּפ ,ײרעלַאמ ,ןלַאטיצער

 זיאס רעבָא !קסע ןַא רימ ךיוא .טשינ הרוחס ןייק ייז רַאפ טּפיוהרעביא

 טיבעג םעד טָא ןופ -- סדרָאקער עשידיא ןופ עטכישעג יד ןסיוו וצ קיטכיוו

 .טלעוו רעשירעלטסניק-רוטלוק רעזנוא ןיא

 ערעזנוא סע ןבָאה ןענַאװ ןופ :ןסיוו וצ ןלעב ַא ןעווע ג ךיא טלָאװ ,בגא

 -ןיילק יד ,ןײרַא רענייב יד ןיא ייז טנוזעג ַא) ןרָאטקַאדער עשידיא

 ךיז ייב ןבָאה רענייא יו עלַא ןוא -- ,ןענופעגסיוא (! םינלטב עקידלטעטש

 םלוע רעשידיא רעד ןוא ,סרענעייל עשידיא יד זַא -- תחא-די טכַאמעגּפָא

 רעוו ? ןכַאז עטנָאמרעדנבױא עלַא יד טימ טשינ ךיז טריסערעטניא ,ללכב

 יד ייב טגערפעגנָא לָאמַא ןיוש ךיז ייז ןבָאה ? טלייצרעד ייז סע טָאה

 ַא ןָא טושּפ טמענ סע ? טשינ ןליוו ייז סָאװ ןוא ָאי ןליוו ייז סָאװ ,סרענעייל

 ...ןרָאטקַאדער ערעזנוא ןופ רעטכעלעג

 .ָאזלַא

 ןיא ,ןבעל ןשידיא םעניא טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמענרַאפ סדרָאקער עשידיא

 רעקילדנעצ ןענייז ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא .םייה רעשידיא רעד

 רָאג רעביא ןדיא ןשיווצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ סדרָאקער עשידיא רעטנזיוט

 יד טָא טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ןעקנעש רעבירעד ףרַאד'מ ןוא ,טלעוו רעד

 ןכַאמ רימָאל .רעגערטיקיזומ ןוא -רוטלוק ע'תמא יד -- רעגניז "עמוטש ,

 ןיא ןפור ייז טגעלפ'מ יו רעדָא ,"סדרָאקער, עשידיא ןופ עטכישעג י ך
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 יד ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס יו ןלייצרעד וצ וואורּפ ןטשרע םעד

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא סדרָאקער

 ,ןיוו ןיא ןרָאוװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,סדרָאקער עשידיא עטשרע יד

 סָאג רעשידיא רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןוא גרוברעטעּפ ןוא ןילרעב

 ןושרג :םינזח עטמירַאב ייווצ יד ןופ ןעוועג ןענייז ,טלעוו רעד רעביא

 .ןַאמטױר דוד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד דלַאב .ןיטרַאוװק ליװנַאז ןוא אטָאריס

 עטשרע יד סָאװ ,םשור םעד טשינ סע טקניײידעג זנוא ןופ רעוו

 ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה יד ןיא ןפורעגסױרַא ןבָאה "?סעקניטסַאלּפ

 -- ,עיבַארַאסעב ,דנַאלטעל ,עטיל ,ןלױּפ ןיא -- ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןופ

 ןוא "לארשי רוצ , ןייז טימ ןיטרַאװק ,"יל ריקי ןבה , ןייז טימ אטָאריס

 !? "הינב לע הכבמ לחר , ןייז טימ ןַאמטיור

 טָאה סָאד רעדניק עשידיא לפיוו ,ןסיוו טשינ לָאמנייק טעוװ טלעוו יד

 ,םינזח עטמירַאב:טלעוו ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז סָאװ ,טגערעגנָא

 ! ןטנעגיריד ןוא סרָאטיזָאּפמָאק ,סרעגניז-ערעּפָא ןוא -טרעצנָאק

 עשידיא עטשרע יד ןזיווַאב ךיז ןבָאה ,סדרָאקער עשי'נזח יד טָא ךָאנ

 סרעגניז-ןרָאיטקַא עשידיא סָאװ ,רעטַאעט ןשידיא ןופ רעדיל טימ סדרָאקער

 ,ץנעט עשידיא ןופ סדרָאקער ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש .ןעגנוזעגניירַא ןבָאה

 עשידיא עטסואווַאב ןוא סעילעּפַאק עשידיא עלעיצעּפס ןופ טליּפשעג

 ןופ ,סעיצַאטיצער ,ןעמַארג עשי"נחדב טימ סדרָאקער :רעמזעלק

 סדרָאקער ןוא ,סרָאטַאטיצער ןוא ןרָאיטקַא עטסואווַאב ,םינחדב עטנעקרענָא

 -סקלָאפ עשידיא עטמירַאב ןופ ןעגנוזעג ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא טימ

 עשידיא ײלרעלַא ןופ עירטסודניא יד ךיז טָאה סרעדנוזַאב רָאג .סרעגניז

 ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טילבעגרעדנַאנַאפ קרַאטש סדרָאקער

 ,עקירעמַא

 ןייק זייוונסַאמ ןעמָארטש ןעמונעג טָאה עיצַארגימיא עשידיא יד

 זיא סדרָאקער עשידיא ןופ ףיוקרַאפ רעד ןוא עיצקודַארּפ יד ןוא ,עקירעמַא

 עטמירַאב ףיוא גנורעדָאפ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא סע .ןגיטשעג קרַאטש

 עכלעוו ,סינַאּפמָאק יד .סעילעּפַאק ןוא רעגניז-סקלָאפ ,ןרָאיטקַא ,םינזח

 טימ ענייא טרירוקנָאק ןבָאה ,סדרָאקער ןוא ןענָאפַאמַארג טריצודָארּפ ןבָאה

 | ,ןטקַארטנָאק ןוא ןזיירּפ עכיוה ןטָאבנָא ןיא רעטייווצ רעד

 ,םינזח עטסואווַאב-טלעוו עכלעזַא ןעמוקעג רעהַא טלָאמעד ןענייז סע

 ַאזיא ,גרעבנייטש ,ןַאמטיור ,ןַאמשרעה ,ןיטרַאוװק :יװ ,רעגניז ןוא ןרָאיטקַא
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 רעד .ָאקסעלַאכימ לאכימ ןוא וועדעבעל ןרהא ,יקסנַאיליטַאק םייח ,רעמערק

 זיא ,רעירפ ןופ עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןזח רעטמירַאב רעקיצנייא

 .טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןעוועג

 ערענעלק ייר ַא ןוא ןָאסרעמע ,קיוזנָארב ,איבמָאלָאק ,רָאטקיװ יד

 יד -טָא ןופ סדרָאקער עשידיא ענעדישרַאפ טזָאלעגסױרַא ןבָאה ,סעינַאּפמָאק

 יד ןופ ךיוא ןוא רעלטסניק ענעמוקעגרעבירַא-שירפ עטנַאמרעדנביוא עלַא

  רעשידיא רענענישרעד רעדעי .ןייגעצ קרַאטש ךיז ןגעלפ סָאװ ,עגיה

 עשידיא יד ןיא ןרעוו טריסנָאנַא סיורג סיוארָאפ ןיא טגעלפ דרָאקער

 יו ,ייז ףיוא ןטרַאװ קידלודעגמוא טגעלפ םלוע רעשידיא רעד ןוא ןעגנוטייצ

 -הצמ יו ןּפַאכעצ ייז ןעמ טגעלפ ,ןטפעשעג יד ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ייז רָאנ

 עשי"נזח יד ףיוא שינעּפַאכסיױא-סיורג ַא ןעוועג זיא סרעדנוזַאב .רעסַאװ

 | ! סדרָאקער

 ,ל ,קישטניּפ ,ּפ :יוװו רעגניז ןוא םינזח עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש

 ,רעוויש ַאמע ,ןיקנעכ רָאטקיװ ,רעשיוא השמ ,לעקיב רָאדָאעט ,ץנַאלג

 -ןײרַא ןבָאה עכלעוו ,ינדרי יכדרמ ,גרעבמָארטס על'הנח ,ַאינעב ַאשַאמ

 .רעדיל ייס ןוא תוליפת עשי'נזח ייס ,ינַאּפמָאק רָאטקיװ רעד רַאפ ןעגנוזעג

 רַאפ רעדיל-לארשי-ץרא ןעגנוזעגניײרַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ,בגא

 טכַאמעג זיא ביוהנָא רעד .ינדרי יכדרמ ןעוועג זיא ,ינַאּפמָאק רָאטקיװ רעד

 .לארשי:ץרא עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסבילַאב עמַאס ייווצ יד טימ ןרָאװעג

 םיפי, :טלעוו רעשידיא רערָאג רעד רעביא טסואווַאב ןענייז סָאװ ,רעדיל

 ."יתדלומל, ןוא "תולילה

 יָאק רעד רַאפ רעדיל-לארשי-ץרא ןעגניזוצניירַא ,רעדיוו ,עטשרע יד

 ,הריפצ הכרב ,ןירעגניז עשידיא רע'נמית יד ןעוועג זיא ,ינַאּפמָאק ַאיבמָאל

 עטסרעלוּפָאּפ ייווצ יד זַא ,ָאד ןענעכייצרַאפ וצ קיטכיוו .ךיוא זיא סע

 -רַאפ .סנטסרעמ םוצ ךיז ןבָאה סע סדרָאקער לָאצ סעמעוו ,ןדיא ייב םינזח

 רעכיז ןבָאה ייז ,ןיטרַאוװק ןוא טַאלבנעזָאר עלעסָאי :ןעוועג ןענייז טפיוק

 רעדעי ,ייז ןבָאה ,בגא .סדרָאקער עשי'נזח ןופ "סדרָאקער, עלַא ןגָאלשעג

 קיווזנָארב ןוא איבמָאלָאק ,רָאטקיװ רעד רַאפ ןעגנוזעגניירַא ,רעדנוזַאב

 ןעוו טָאה ןזח רענלצנייא ןַא סָאװ ,סדרָאקער לָאצ עטסערג יד סעינַאּפמָאק

 .ןעגנוזעגניירַא זיא'ס

 .ןַאמשרעה יכדרמ ןזח -- טייטש לטעצ ןפיוא רעטירד רעד

 עטסערג יד ןעגנוזעגניירַא ןבָאה סָאװ ,רעגניז-סקלָאפ עשידיא ןופ ןוא
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 .רעשיוא השמ ןוא ןיקנעכ רָאטקיװ ,רעמערק ַאזיא :ןענייז סדרָאקער לָאצ

 לָאצ עטסערג יד ןעגנוזעגניירַא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידיא ןופ ןוא

 ,טייצטכער רָאמיס ןוא וועדעבעל ןרהא ,ןָאקיּפ ילַאמ :ןענייז סדרָאקער

 סא יד ןופ םענייא ןדעי ףיוא ןלעטשּפָא ךיז טנעקעג טלָאװ ךיא

 זיולב ךיא ליוו טציא רעבָא ,ןרָאיטקַא ןוא רעגניז-סקלָאפ ,םינזח עטנכערעג

 ענעדישרַאפ יירד יד ףיוא סדרָאקער יד ןופ וטפיוא םעד ןענעכייצרַאפ

 ,ןטיבעג

 גנַאזעג וצ ,קיזומ וצ ןדיא ייב סערעטניא טקעוועג ןבָאה סדרָאקער יד

 ,עכײרלָאצ יד וצ ,ןלוש יד ןיא עקירעמַא ןיא ןדיא ןסַאמ טכַארבעג ןבָאה ןוא

 ,לָאה ןוַאט ,לָאה יגענרַאק יװ ,ןלַאז עטסערג יד ןיא ןטרעצנָאק עסיורג

 ;קרָאי-וינ ןיא ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ,ןטילַאּפָארטעמ ,שזדעלַאק רעטנָאה

 סָאד ןוא ָאגַאקיש ןיא ערעּפָא קיוויס ;עיפלעדַאליפ ןיא קיזוימ ווװָא ימע דַאקַא

 ןַאס יו ,דנַאל ןרעביא טעטש עסירג ערעדנַא ןיא ךיוא עקיבלעז

 טכַאמעג ןוא רָאמיטלָאב ,ןָאטסָאב ,טיָארטעד ,סעלעשזדנָא סָאל ,ָאקסיצנַארפ

 ,טלעוו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ייס ןוא יה ָאד ייס ,עטדמערפעגּפָא ךס ַא

 ןופ ןוא תונזח ןופ ,גנַאזעג ןשידיא ןקיטרַאנדישרַאפ ןופ רעבָאהביל רַאפ

 .רעדיל-טסנוק ןוא -סקלָאפ

 קרַאטש סדרָאקער עש"נזח יד ךרוד זיא לַאװק רעשיגרוטיל רעד

 -נואוו ןרָאװעג ןפַאשעג ייז בילוצ ענייז סע ןוא ןרָאװעג טרעכײרַאב

 ןגיטשוצרעבירַא טכוזעג טָאה ןזח ןייא .ןויטַאטישטער עשינזח עכעלרעד

 ןיא ,ןליפעג ןיא ,קנַאדעג ןיא ,עידָאלעמ ןופ טייקנייש ןיא --- ןטייווצ םעד

 ,גנואיוב ןיא ,גנושטייטסיוא ןיא ,תועונת ,ןלַאפנייא

 טָאה "תבשד-אזר , ס'קישטניּפ סָאװ ,םשור םעד ןסעגרַאפ סע ןעק רעוו

 ַא טכַאמעג ךָאד טָאה סע ?טלעוװ רעשידיא רערָאג רעד ןיא טכַאמעג

 ַא ,רעשירפ ַא -- ןָאט רעד !עיגרוטיל רעשיינזח רעד ןיא "עיצולָאוװער,

 ַא ןופ לרעּפ ַא ,רעשירעלַאמ  ַאזַא ,רעכעלשידיא:טכע ןַא ,רעיינ

 טקריוַאב טָאה רע יוװ ןוא דרָאקער ןקיזָאד םענופ וטפיוא רעד ! עיציזָאּפמָאק

 ! רעשל-ןיא זיא ,רוטַארעטיל עשי'נזח יד

 -סקלָאפ עשידיא טימ סדרָאקער יד ןָאטעגפיוא ןבָאה עקיבלעז סָאד

 יד ןוא ,דיל:סקלָאפ ןשידיא םענופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ רעדיל

 .רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ רעדיל:רעטַאעט עשידיא טימ סדרָאקער

 סדרָאקער ײלרעלַא יד ךרוד טָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ,ןצרוק ןיא
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 ַא ןיא .טלעוו רעד רעביא רערערַאפ ןוא רעגנעהנָא-ןסַאמ ןענואוועג רעכיז

 ,ךוב ןשידיא ןייק טשינ טניפעג ריא ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמייה עשידיא ךס

 ןרעה סדרָאקער יד וצ .סדרָאקער עשידיא ייז ייב ןעניפעג ָאי רעבָא ריא טעוו

 רעסיורג ַא יאדווַא זיא סָאד ןוא -- ןרעטלע יד ןופ רעדניק יד וצ ךיוא ךיז

 ,וטפיוא

 ךס ַא ןיא ךיוא ןפערט ןעמ ןעק סדרָאקער ס'טַאלבנעזָאר עלעסָאי

 .רעזייה עשידיא-טשינ רענַאקירעמַא

 גנולצולּפ זיא רע ןעוו זַא ,ןעוועג טַאלבנעזָאר זיא טבילַאב ױזַא

 ןוא) םילשורי ןיא ,לארשי:ץרא ןיא ךוזַאב ןייז ףיוא קידנעייז ,ןברָאטשעג |

 ןַא ףיוא עידעּפָאלקיצנע רעשידיא רעד ןיא ןבעגעגנָא טרעוו'ס יוו טשינ

 זיא ,(. ...עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג זיא רע זַא ,ןפוא ןכעלטרָאװטנַארַאפמוא

 טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא גנוטייצ עשילגנע ןייא ןייק טעמכ ןעוועג טשינ

 ."לעירָאטידע , ןייק םיא ןגעוו טכעלטנעפערַאפ טשינ

 עשידיא-טשינ עטסערג יד ןיא ןטערטפיוא ס'טַאלבנעזָאר עלעסָאי

 רעקילדנעצ טכַארבעג ןבָאה דנַאל ןרעביא רעזייה:יוואומ ןוא סרעטַאעט

 עסיורג ןרעה םיא ןעמוק ןגעלפ סע .ןטסירק ןוא ןדיא -- ןשטנעמ רעטנזיוט

 זיא טרּפ םעד ןיא .טנגוי רעשידיא רענערָאבעג רענַאקירעמַא רעד ןופ ןלָאצ

 עסיורג ןייז .עקירעמַא ןיא םינזח עלַא ןופ רעטסכעלקילג רעד ןעוועג רע

 עכלעוו רַאפ ,סדרָאקער ענייז ןעקנַאדרַאפ וצ רעכיז ןעמ טָאה טעטירַאלוּפָאּפ

 ןיא טפור'מ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא רע .ןרָאװעג ןרָאבעג יוװ זיא עמיטש ןייז

 ,יטילַאנָאסרעּפ-דרָאקער , ַא ,עקירעמַא

 עשידיא יד ןופ רענייק .ןָאקיּפ ילַאמ ךיוא טָאה קילג ןקיבלעז םעד

 ליפיוזַא טשינ טגניירב ןוא טכַארבעג טשינ טָאה עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא

 ַא ןריא וצ רעדָא ,רעטַאעט ןיא גנולעטשרָאפ ַא רעריא וצ טנגוי עשידיא

 -וצ ףרַאד טעטירַאלוּפָאּפ ריא וצ ךיוא .ןָאקיּפ ילַאמ יו ,טירטפיוא-טרעצנָאק

 יז ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,סדרָאקער עריא ןופ קלח רעשּפיה ַא ןרעוו ןבירשעג

 ,רעדניק יד ןשיווצ ייס ןוא סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןשיווצ ןכַאמ רעלוּפָאּפ

 טכַאמעגכרוד ךיוא רעבָא טָאה עיצקודָארּפ סדרָאקער עשידיא יד

 ןוא 1920-22 םורַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סיזירק רעד .ןרָאי עשיטירק ערעווש

 וצ טרעהעגפיוא טָאה ינַאּפמָאק קיווזנָארב יד .1940 זיב ןטלַאהעגנָא טָאה

 יד זיולב דרָאקער ןשידיא ןרַאפ ןענייז ןבילבעג .ללכב סדרָאקער ןריצודָארּפ

 .ַאיבמָאלָאק ןוא רָאטקיװ
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 םעד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל ןיא סיזירק רענײמעגלַא רעד

 -ךיוה םעד טכיירגרעד טָאה ןוא 1929 רָאי ןיא טירטס-לָאוװ ףיוא "ךַארק,

 ,טכַאמעגוצ ךיז ןבָאה לָאמַאטימ קנעב עלַא ןעוו ,1932-22 ןרָאי יד ןיא טקנוּפ

 ןופ עיצקודָארּפ רעד ףיוא ןפורעגּפָא טכעלש סרעדנוזַאב רָאג ךיז טָאה

 ַאיבמָאלָאק ןוא רָאטקיוװ יד ןבָאה ךָאד .טרפב עשידיא ןוא -- ללכב סדרָאקער

 רָאנ ,ערעלוּפָאּפ זיולב טשינ ןבעגעגסױרַא ,ןרָאי-סיזירק יד ןיא וליפא ,רדסכ

 ,סדרָאקער עשידיא ןופ עיצקודָארּפ יד תעב -- סדרָאקער עשינָאפמיס ךיוא

 ,טלעטשעגּפָא קידנעטשלופ סינַאּפמָאק עדייב ןבָאה

 -ּפָא ןפלָאהעג .הביס עקיצנייא יד ןעוועג טשינ זיא ,בגא ,סיזירק רעד

 .רַאפ יד טָאה ,ללכב סדרָאקער ןופ עיצקודָארּפ עסיורג יד ןלעטשוצ

 ַא יו דנַאל עצנַאג סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,ָאידַאר ןופ גנוטיײרּפש

 ,רעייפ-דלַאװ

 רעד ןעוו ןיוש רעטעּפש וליפא ךיוא ןוא ןרָאי-סיזירק יד ןופ ךשמ ןיא

 טקוקעג קיטייוװ ןוא האנק טימ ךיא בָאה ,רעביארָאפ ןעוועג ןיוש זיא סיזירק

 ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו .דרָאקער ןשידיא-טשינ םענענישרעד-יינ ןדעי ףיוא

 -עג ןינע םעד לָאמנייא טשינ ךיא בָאה ,"גָאט , ןופ רעקיטירק-קיזומ רעד

 םענופ גנומיטשוצ רעד טימ בָאה ןוא טייקכעלטנפע רעד וצ טכַארב

 יד וצ ווירב .ןבירשעג ךיוא ,ןילדע םַאיליוו טניירפ ןטוג ןיימ ,רָאטקַאדער

 יז סָאװרַאפ ,ייז ייב קידנגערפנָא ,ַאיבמָאלָאק ןוא רָאטקיװ ,סעינַאּפמָאק ייווצ

 ? סדרָאקער עשידיא ןריצודָארּפ וצ טרעהעגפיוא ןבָאה

 גנולצולּפ ינַאּפמָאק רָאטקיװ יד טָאה ,גָאט םענייש ןייא ןיא ,טָא ןוא

 ,סדרָאקער עשידיא ןריצודָארּפ וצ ןביוהעגנָא יינספיוא

 יד טָאה ,"קרַאמ, ןשידיא םעד ןריבורּפוצסױא ףיוא עטשרע יד רַאפ

 יד ,טייצטכער רָאמיס ,ןָאקיּפ ילַאמ ןבילקעגסיוא ינַאּפמָאק רָאטקיװ

 םהרבא רעקיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט םעד ןוא רעטסעווש-:ןַאמלגייב

 ,גנוטיײלגַאב-רעטסעקרָא טימ קיזומ יד טיירגעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןייטשלע

 טשינ סע זיא ,ןייטשלע םהרבא ןוא ןָאקיּפ ילַאמ ןופ םַאנסיוא םעד טימ

 רעשידיא רעד ."ןסירעגנָא, טָאה סע רעבָא ,רָאפסױרַא רענשזַאוו ַאזַא ןעוועג

 ,סדרָאקער עשידיא יד ןפיוק וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה םלוע

 ווירב ַא ןעמוקַאב תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא טָאה ,םעדכַאנ ץרוק

 ַא ,טסירק ַא אקוד ,רעטערטרַאפ ַא רעריא זַא ,ינַאּפמָאק רָאטקיװ רעד ןופ

 ױזַא ןוא -- םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא םעניימ טּפַאכעגפיוא קילעפוצ טָאה ,סור
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 -לארשייץרא טימ סדרָאקער ריפ עטשרע עניימ ןרָאװעג ןרָאבעג ןענייז

 עטשרע טימ ערעדנַא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ךָאנרעד ךיילג .תוליפת ןוא רעדיל

 ,סדרָאקער

 ַאיבמָאלָאק יד ךיוא טָאה ,ינַאּפמָאק רָאטקיױװ רעד ףיוא קידנקוק

 ײר ַא טימ סדרָאקער עשידיא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא רעדיוװ ינַאּפמָאק

 -עזעגנָא עמַאס יד ןשיווצ .םינזח ןוא רעגניז-סקלָאפ ,ןטסיטרַא עשידיא

 סרעגניז-טרעצנָאק ,ןטסיטרַא עשידיא עטמירַאב ןופ עטסיל רעד ףיוא עטסנע

 (ןבואר) דרַאשטיר רעגניז-ערעּפָא ןוא ןזח רעד ךיז טניפעג ,םינזח ןוא

 .רעקָאט

 "עווַאי, ַא ךיוא ךיז ןבָאה ,סינַאּפמָאק ַאיבמָאלָאק ןוא רָאטקיװ יד ץוח ַא

 םעד ןעגנַאלרעד ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,"סעמריפ, ענעקַאבעג:יינ ןָאטעג

 ןעמ טלָאװ יאולה סָאװ ,טרָאס םעד ןופ "סדרָאקער עשידיא , םלוע ןשידיא

 ...טרעהעג טשינ ייז

 ןוא רעלָאד ןגנירג ַא ןכוז סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ םוש ןָא ןשטנעמ

 ןָאטעג םענ ַא ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,גנולצולּפ ,ךיז ןבָאה ,ןרעוו ךייר לענש

 טזָאלעגסױרַא ןטלָאװ ןדיא-טשינ ןעוו סָאװ ,"סדרָאקער עשידיא , ןכַאמ וצ

 רעגניז ןוא ןטסיטרַא עשידיא-טשינ ןעוו ןוא "סדרָאקער עשידיא , עכלעזַא

 םערַאיל ַא ןביוהעגפיוא זנוא ייב ןעמ טלָאװ ,ןעגנוזעגנײרַא ייז ןיא ןטלָאװ

 ןדיא ןגעמ רעבָא ןײלַא ךיז .ביבא-לת זיב שזַא קרָאי-וינ ןופ יירשעג ַא טימ

 סָאװ ,רעלָאד עכעלטע יד בילוצ .ןליוו ייֵז ליפיוו ןײרַא םינּפ ןיא ןעיײּפש

 יד טכַאמ ,"סינַאּפמָאק , עקיד'רקפה יד-טָא ןופ ןסנָאנַא רַאפ ןיירַא טגירק'מ

 ...גייווש ַא ָאד עסערּפ עשידיא

 ןדלימ ַא רעייז ףיוא רעבָא ,ןביירש טריבורּפ ןינע םעד ןגעוו בָאה ךיא

 ןיא ןענייז סע יו םעדכָאנ טשרע סָאד ןוא -- ליומ ןבלַאה ַא טימ ,ןפוא

 -".סע.ָא.סע , טימ רענעייל ןופ ווירב לָאצ עשּפיה ַא ןעמוקעגנָא עיצקַאדער

 ןבלַאה ַא טימ ןבירשעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ? ריא טגייווש סָאװ ,שטייטס :ןפור

 עכלעזַא ףיוא ןפורּפָא ךיז ףרַאד'מ יוװ ,רענייצ:קַאב ןייק טימ טשינ ןוא ליומ

 סע .ןרעלקרעד וצ ָאד רימ רַאפ קירעביא זיא ,ןטײקכעלטרַאװטנַארַאפמו

 .ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא זיא

 ייב ייס םינּפ םעד זנוא ןצרַאוװשרַאפ "סדרָאקער עשידיא , עקיזָאד יד-טָא

 . שילגנע רענַאקירעמַא יד ייב רעמ ךָאנ ןוא ןדיא-טינ רענַאקירעמַא יד

 רעדָא ןעגניז ןרעה ייז סָאװ סָאד זַא ,ןָא ןעמענ ייז .ןדיא עקידנדער
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 -שילגנע רענַאקירעמַא יד .קיזומ עשידיא ןוא עיזעָאּפ עשידיא זיא ,ןריטיצער

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג טשינ לָאמנייק ןענייז עכלעוו ,ןדיא עקידנדער

 רָאנ ,שרעדנַא טשינ ןענייז רימ זַא ,ןטכַארט ךיז ייב ןזומ ,ןדיא עשידיא ,זנוא

 זָאנ םעד ךיז ןעק ןוא טעקַאנ-בלַאה םורַא טייג סָאװ ,טבש רעדליוו ַא סעּפע

 ...ןשיװּפָא טשינ וליפא

 טימ טקַאטנַאק ןיא רדסכ םוק ךיא ןוא ןרָאפמורַא ןייא ןיא טלַאה ךיא

 ,עקירעמַא רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןדיא ײלרעלַא

 וצ לָאמַא ןוא ןָאט-ןוװַאד ַא לָאמַא ,טרעצנָאק ַא בילוצ לָאמַא םוק ךיא ןיהואוו

 .רעטַאעט ןוא קיזומ :סעמעט עטבילַאב ייווצ עניימ ףיוא עיצקעל ַא ןטלַאה

 / ץעשידיא ענייפ ,עטוג טימ ןָאטפיוא ןעק'מ סָאװ ,טוג רעייז ךיא סייוו

 ןשידיא םענייפ ןטימ ןוא עיזעָאּפ רעשידיא רענייפ רעטכע טימ ,סדרָאקער

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד רַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ ,גנַאלק

 סדרָאקער ,ס'רעווייש ַאמע ,ס'ניקנעכ רָאטקיװ ןוא סרעמערק ַאזיא .קיזומ

 ןעצ ןייק סָאװ ,סָאד ןָאטעגפיוא ,דיל ןשידיא ,טרָאוװ ןשידיא ןרַאפ ןבָאה

 יז זַא ןעניימ עכלעוו ,רעביירש עשידיא ןעצ טימ ןעמַאזוצ רעכיב עשידיא

 ןיא .ןזייווַאב טנעקעג טשינ סע ןטלָאװ ,לסיוטש ןופ עטשרעביוא סָאד ןענייז

 ַאמע ןוא סרעמערק ַאזיא ןענופעג בָאה ךיא ואוו ,ןעמייה עשידיא ךס ַא רָאג

 זיולב טשינ ןעמ ןעק ,סרעגניז ערעדנַא ןופ ךָאנ ןוא סדרָאקער ס'רעווייש

 :סױרַא וליפא רעווש ןָא יז טמוק סע רָאנ ,רעכיב עשידיא ןייק ןענעייל טשינ

 -טשינ ןוא עטנַאמרעד ייווצ יד ןופ סדרָאקער יד .טרָאװ ןשידיא ַא ןדערוצ

 -מערַאוו ַא ןוא גנואיצַאב ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה רעגניז עשידיא עטנָאמרעד

 רענַאקירעמַא עקיזָאד יד-טָא ןיא ךיוא גנַאלק ןוא טרָאװ ןשידיא םוצ טייק

 .ןעמייה ןשידיא "עשיקנעי,

 .עניימ ןגעוו ךיוא טרָאװ ַא ןגָאז וצ ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז ןוא

 ךיא ןעוו רעבָא ,קנַאב ןיא טלעג טרָאּפשעגּפָא ןייק טשינ בָאה ךיא .סדרָאקער

 ואוו ,ןעמייה עשידיא ןיא ןטעברַאפ רעוו ןוא דנַאל ןרעביא סױרַא רָאפ

 ליפ ,סדרָאקער עניימ טרָאד ןיפעג ןוא טרָאװ שידיא ַא סױרַא םיוק טדער'מ

 ...קישטנָאילימ ַא ןעוועג טלָאוװ ךיא יוו ךיז ךיא

 -םורד ןוא -לַארטנעצ רעביא קירוצ גנַאל טשינ עזייר ןיימ ףיוא

 עשידנעלָאה ,ָאַאסַארוק לזניא ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,עקירעמַא

 ,תוחּפשמ עשידיא קיצפופ ַא םורַא ןעניואו סע ואוו ,סעידניא-טסעוו

 ןיא ךיז וצ ןטעברַאפ דיא רעניטָאכ ַא ךימ טָאה ,ןדיא רעבַארַאסעב סנטסרעמ
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 טימ ןעוועג זיא ,ןעוועג דבכמ ךימ טָאה רע סָאװ טימ ךַאז עטשרע יד .בוטש

 רימ וצ רע טָאה ,"סדרָאקער עשידיא ,, ."תולילה םיפי, דרָאקער ןיימ ןליּפש

 ןסירעגּפָא ןענייז רימ ואוו ,ָאד ןגינעגרַאפ רעקיצנייא רעזנוא זיא ,, ,טגָאזעג

 שידיא רעדָא טרָאװ שידיא ַא ןטלעז טרעה'מ ןוא ןבעל ןשידיא םענופ

 ."גנַאזעג

 ,שינַאּפש ןופ שימעג ַא זיא ,ָאַאסַארוק ןופ ךַארּפש עטדערעג יד

 ךָאנ ליפיוו טסייוו רעוו ןוא שילגנע ,שיזיוצנַארפ ,שינעילַאטיא ,שידנעלָאה

 יד טימ סעטַאט יד זיולב טשינ .טקָארבעגנײרַא ריא ןיא ןענייז'ס ןכַארּפש

 רענעגנוזעגנײרַא רעד ךרוד ,דיל רענעגנוזעגניירַא רעד ךרוד ןליוו סעמַאמ

 םורַא ױזַא רָאנ ,ךיז ןיא טייקשידיא לסיב סָאד ןטלַאהנָא דרָאקער ןיא הליפת

 זיא'ס טייוו יו ףיוא ,ךיז ןבעל רעדניק יד ןדנובעגוצ ןטלַאה ןוא ןדניברַאפ

 .ךעלגעמ רָאנ

 ,דַאדינירט לזניא ןפיוא ט'רזח'עגרעביא ךיוא ךיז טָאה עקיבלעז סָאד

 ,ליזַארב ןופ רעטרע ענעפרָאװרַאפ יד ןיא ןוא ,דנַאלגנע וצ טרעהעג סָאװ

 סע ואוו ,ַאלעוזענעװ ,ַאיבמָאלָאק ,ורעּפ ,יַאווגורוא ,ילישט ,עניטנעגרַא

 זיאמ ןוא תוחּפשמ עשידיא עכעלטע וצ טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז

 ַא ןטלַאהוצנָא ףיוא .ןבעל ןשידיא םענופ טרעטייורעד ןוא ןסירעגּפָא

 רעד ץוח ַא זיא ,טײקשידיא ןוא ןדיא טימ טקַאטנָאק ןקידעבעל

 ,טשינ לָאמַא ןוא ָאי יז טמוק לָאמַא סָאװ ,גנוטייצ רעשידיא רעטרעטלערַאפ

 עשידיא טימ "ןָאפָאידַאר, רעד ,סערייא-סָאנעוב רעדָא קרָאי וינ ןופ

 ןכלעוו ןופ ,לַאװק רעשידיא רעקידעבעל רעקיצניא רעד ,סדרָאקער

 .טײקמערַאוו ןוא דיירפ טּפעש'מ

 זיא סדרָאקער עשידיא עטסנרע ענייפ ,עטוג יד ןופ טײדַאב רעד

 !ןצַאשוצּפָא םוצ טשינ רעבירעד

 .י .1 ,1951 ,12 .נַאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-ינ,
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 עטלייוורעדסיוא יד -- לערוט ינעשזד

 רַאפ טָאה ןעמ .גנַאזעג טריניפַאר ,ןייש ןיא ןטסעמרַאפ טשינ ריא טימ

 .טכע רַאפ ךיז טרעדָאפ סָאװ ,תולעמ עלַא טימ עקרעגניז ַא ךיז

 יז טפור ,ןעגניז ןרעה טשינ ריא טלָאז ריא לָאמ ליפיוו .גנַאזעג ןשירעלטסניק

 ,עקיטכערּפ ַא טגָאמרַאפ יז .גנורעטסיײגַאב עיינ סױרַא קידנעטש ךייא ייב

 סָאװ -- ,ָאנַארּפָאס-ָאצעמ ַא -- ,עמיטש עשילַאקיזומ עכייוו-טעמַאס ,עשיריל

 ,ריא טימ ןצונַאב וצ ךיז יו יונעג טסייוו יז ,רעיוא ןפיוא קיד'היחמ ךיז טגייל

 גנולוש עקיטיונ יד ןוא ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא ןַא טגָאמרַאפ יז לייוו

 -רעדנואוו עכלעזַא טגָאמרַאפ ןוא ,ךעלריטַאנ ,יירפ ױזַא טגניז יז .רַאפרעד

 -רעד .טייקוויטיסנעס ענעטלעז ַא ןוא ןסנַאוינ עלעדייא ,ןלַאוװק-ליפעג עכעל

 זיא סָאװ ,שינעדנעטשרַאפ-קיזומ רעפיט ַא טימ טשטנעבעג ךיוא יז זיא וצ

 ,טייקנטלעז ַא רָאג ןיילַא ךיז רַאפ

 יד ןעגנירבוצסױרַא ןטס'טלובי'מַא יו רעגַאב ַא ךיז טליפ ןעגניז ריא ןיא

 ןיא ןבָאה רעפַאש-קיזומ יד סָאװ ,רעדיל יד ןופ המשנ יד ןוא טפַאשקנעב

 ךיוא יז טצונ םעד טימ ןעמַאזוצ .טבעוװעגניײרַא ןעגנַאלק ןוא רענעט ערעייז

 ענעגייא ריא ,ןליפעג ענעגייא עריא ןסיגוצניײרַא ףיוא גנַאזעג ןופ ילכ יד

 .ןע'נח טנזיוט ןוא ןע'מעט טנזיוט ןעגניז ריא טגָאמרַאפ רעבירעד ןוא .המשנ

 דָארג ןטרעצנָאק עריא וצ ןעמוק וצ עבט ַא לערוט ינעשזד טָאה ךיוא

 ,םלוע םעד טנַאקַאב קיצניװ ןענייז סָאוװ ,סעירַא ןוא רעדיל עכלעזַא טימ

 רעשילַאקיזומ רעד ןיא ןעמענ עטסואווַאב ןענייז ערעייז םירבחמ יד שטָאכ

 סעירַא ןוא רעדיל ןעגניז ןעק'מ זַא ,ןזייווַאב וצ םעד טימ ןסיוא זיא יז .טלעוו

 ןקירעהעג םעד ןגָאמרַאפ רָאנ ףרַאד ןעמ .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז ךָאד ןוא

 ןַא ןקריװַאב ןענעק וצ ףיוא חוכ ןשירעלטסניק ןטשטנואוועג םעד ,טנַאלַאט

 ןייק ןייז טשינ רעלטסניק ַא ןעק םעד ןָא .רקיע רעד זיא סָאד .םלוע

 ,גלָאפרעד

 יד ןופ רענייא רַאפ טנכעררַאפ גָאט וצ טנייה טרעוו לערוט ינעשזד

 ןעוו טּפיוהרעביא ,טייצ רעזנוא ןופ סנירעגניז עטסטבַאגַאב ןוא עטסקיטכיוו

 יז זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד זומ סע .עניב-טרעצנָאק רעד ןגעוװ ךיז טלדנַאה סע

 רעד ףיוא יוו עניב-ערעּפָא רעד ףיוא חוכ ןבלעז םעד טשינ טגָאמרַאפ

 ךיז ןעק רענייק זַא ,ךייא ךיז טכַאד ,ןעגניז לערוט ינעשזד קידנרע ם
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 םעטָא רעפיט רעד ,טייקטיירב עקירעהעג יד ריא טלעפ סע .עניב-טרעצנָאק

 ןופ רעדָא ,דיל ןופ טייקזיצערּפ יד .עניב-ערעּפָא רעד רַאפ םענרַאפ רעד ןוא |

 .עמיטש ריא רַאפ ייס ןוא טימעג ריא רַאפ ייס ןטסָאמעגנָא יו זיא ,עירַא רעד

 ריא זיא ָאד זַא ,ןעמ טליפ טרעצנָאק ַא ףיוא ןעגניז ריא טרעה ןעמ ןעוו

 סָאװ ,טרָאס ןטסכעה ןוא ןטסנייפ ןופ ןירעגניז ַא ךיז רַאפ טָאה ןעמ .ץַאלּפ

 .ליומ ןיא דיל ןטימ ןרָאװעג ןריובעג הליחתכל יוװ זיא

 ריא בָאה ךיא ואוו ,לָאה יגענרַאק ןיא ןטרעצנַאק עריא ןופ םענייא ףיוא

 ,עזיב ,לעסרױּפ ,יניסָאר ,טרַאצָאמ ןופ סעירַא ןוא רעדיל ןעגניז טרעהעג

 ןעגנוזעג ךיוא יז טָאה ,ןרָאטיזָאּפמָאק ערעדנַא ןופ קרעוװ ןוא יסויבעד

 ."שידק, ס'לעווַאר

 ס'לעווַאר קידנעגניז זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא רָאה ַא ןייז טשינ טעוו סע

 טכַאנרעדפיוא םענעי ןירעגניז יד טָאה ,טסקעט ןלעניגירַא םעד ןיא "שידק,

 ליפ ױזַא טימ ןעגנוזעג "שידק, םעד טָאה יז .ןפָארטרעביא שממ ןיילַא ךיז

 טָאה ,רעצ רעלַאנָאיצַאנ ,רעצ ליפ ױזַא ;טײקשיטַאמַארד ןוא טייקשיריל

 ױזַא ,רערעהוצ יד ןופ ּפעק יד רעביא ןסָאגעג קירעיורט ךיז ,ןעגנוזעגסױרַא

 גנַאלק ןדעי ןיא ןגעלעג זיא קיטייוו רעכעלרעניא ,ןייּפ רעכעלרעניא ליפ

 ןייוועג ַא יוו ,ךיז טכַאד ,ןעגנולקעג טָאה ןוא ,ןָאט ןרעדנוזַאב ןדעי ןיא ,ןריא

 תויח עשטייד יד סָאװ ,תושפנ עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןופ תומשנ יד רעביא

 .סנוויוא-ךלַאק ןוא ןרעמַאקדזַאג יד ןיא טכַארבעגמוא ןבָאה

 םעד טימ ,'שידק, רעלענָאיצידַארט רעטלַא רעד ןעוועג זיא סע

 ָאּפמָאק רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןכלעוו ףיוא ,ןָאט-רוכזי ןטנַאקַאב

 רעד ןופ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טשינרָאג זיא סע .קיזומ ןייז טיובעג טָאה רָאטיז

 ןוא רעטנזיט רעקילדנעצ עכלעוו ,הליפת:רוכזי רעטקילייהעג רעטלַא

 ףיול ןיא ןבָאה טלעוו רעד רָאג רעביא םימותי עשידיא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 .מוא ןוא ענעברָאטשרַאפ עטנעָאנ ערעייז ךָאנ טגָאזעג תורוד עצנַאג ןופ

 .ןעמָארגָאּפ עקיטולב ןוא סנפיוהרעטייש יד ףיוא עטכַארבעג

 רעד .טנייוועג ליטש ייברעד טָאה ץרַאה שידיא ןיימ ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא ןוא ,רעיורט טימ טליפעגנָא ךימ טָאה "שידק,

 עלַא ןופ ןטסערג רעזנוא ןופ קיטייו ןוא רעצ ןפיט טימ ןדָאלעגרעביא

 .ס'נברוח

 לָאז סָאװ ,טסיירט ַא סעּפע טכוזעג טכַאנרעדפיוא םענעי בָאה ךיא

 רעד .ןעניפעג טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,ץרעמש ןיימ ןרעדניל לסיבַא
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 עשידיא יד .סעּפע טימ ןליטש םיא ןענעק וצ סיורג וצ ןעוועג זיא רעיורט

 -רעד ןעמ רָאנ יו ,ןעניפעג טשינ ור ןייק ןעק ,ןטסיירט טשינ ךיז ןעק המשנ

 ךייא ןיא םירבא עלַא .תורוד עלַא ןופ ןברוח ןטסערג םעד ןָא ךיז טנָאמ

 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז עכלעוו ,םישודק ןענָאילימ יד ףיוא ןענייוו ןעמענ

 סָאװ ,סָאד ןליפ טזומעג "שידק, םעד ןעגניז םייב טָאה לערוט ינעשזד

 ייווצ זירַאּפ ןופ ןפָאלטנַא זיא יז .ךרוד טבעל ןוא טליפ ץרַאה שידיא סעדעי

 ,ןײרַא ןיהַא ןענייז סיצַאנ יד יװ ,םעד רַאפ געט

 וצ טניימ סע סָאװ טסייוו ןוא ,רעדיוש ןצנַאג םעד טבעלעגכרוד טָאה יז

 סָאװ רעד יו ױזַא ןליפ טשינ סע ןעק רענייק .טיוט ןטימ םינּפ לא םינּפ ןייטש

 ןוא .קיבייא ףיוא ןורכז ןיא ןייא ףיט ךיז טברַאק סע .ךרוד ןײלַא סע טבעל

 "שידק, ס'לעווַאר לימ ריא ןיא טכַאנרעדפיוא םענעי טָאה רַאפרעד

 .ןצרַאה ןופ ךיז "ןעגניזּפָארַא , ןימ ַא יו ןעגנולקעג

 ךָאנעד ךיז טָאה ןוא דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לערוט ינעשזד

 ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ריא .עירַאציײװש ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןגיוצרעד

 סָאװ ,ץמַאמ עשידיא ,ע'טושּפ ַא ןעוועג זיא רעטומ יד ןוא ,רחוס עשידיא

 רעטכָאט יד סע טָאה ריא ןופ .ןעגניז םוצ עמיטש עמענעגנַא ןַא טַאהעג טָאה

 זיא יז יוו ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ואוו .גנַאזעג וצ הקושת ַא ט'נשריעג

 ,ָאנַאיּפ ןליּפש טנרעלעג ךיז טָאה יז .ןעגנוזעג קידנעטש יז טָאה ןענַאטשעג

 טַאהעג טשינ טָאה יז .ןריציטקַארּפ ןוא ןציז וצ טַאהעג טנייפ טָאה יז רעבָא

 ,ןגיוצעג לָאמעלַא ריא טָאה גנַאזעג וצ רעבָא .רַאפרעד דלודעג ןייק

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןירעגניז-ערעּפָא סלַא טירטפיוא רעטשרע ריא

 -עג טָאה ןוא "ןעמרַאק , ןופ עלָאר-לטיט רעד ןיא ןטָארטעגפיוא זיא יז .זירַאּפ

 יז .רעקיטירק יד ףיוא ייס ןוא םלוע םעד ףיוא ייס םשור ןקרַאטש ַא טכַאמ

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ עצנַאג עלָאר עבלעז יד ןעגנוזעג ךָאנרעד טָאה

 עד זיא יז ,זירַאּפ ןעמערוטש ןעמונעג ןבָאה תוליח ס'רעלטיה זיב ,לָאמ

 .עקירעמַא ןייק טעװעטַארעג רעטעּפש ךיז טָאה ןוא ןפָאלטנַא טלָאמ

 סָאװ ,גלָאפרעד רעטסערג רעד טעטרַאװרעד ריא טָאה טשרע ָאד רעבָא

 ָאד יז טָאה ןענָאזעס יירד ןופ ףיול ןיא ,ןשטניוו רָאנ ךיז ןעק רעלטסניק ַא

 טייטשרַאפ ,ןטָארטעגפיוא זיא יז .זיוה ערעּפָא ןטילַאּפָארטעמ ןיא ןעגנוזעג

 רעבָא .סערעּפָא עטמירַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא ?ןָאינימ ,, ןיא ,"ןעמרַאק , ןיא ,ךיז

 ןטרעצנָאק עריא טימ ,טגָאזעג ןיוש יו ,יז טָאה ָאד ןעמונעגסיוא קרַאטש רָאג
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 ןופ סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסערג יד טימ ןטירטפיוא עלעיצעּפס ןוא

 ,דנַאל

 ןופ ןרעוו וצ ןבילקעגסיוא היכז יד טַאהעג יז טָאה 1942 רָאי ןיא

 זיא סָאװ ,"טעילושזד ןוא ָאעמָאר , סיזָאילרעב ןיא ןעגניז וצ ןינינַאקסָאט

 רעקרָאי-וינ ןטימ ,לָאה יגענרַאק ןיא ,ָארטסעַאמ םענופ ןרָאװעג טריפעגפיוא

 רעטסינימ טסעוװ, ןטמירַאב ןטימ ןעמַאזוצ ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ

 ,"רָאכ

 ץיקציוועסוק טימ ןטָארטעגפיוא רעדיוו יז זיא רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא

 טימ רעדיוו ךָאנרעד ןוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רענַאטסָאב םעד ןיא

 -פיוא עקיזָאד יד .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס "יס-יב-ןע , םעד ןוא ןיקסווָאקָאטס

 ריא טָאה ןעמ .דנַאל ןרעביא ןעזנָא סיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה עריא ןטירט

 טעטש עסיורג יד ןיא זיולב טשינ ןטרעצנָאק ףיוא ןטעברַאפ וצ ןבױהעגנָא

 ןביהעגנָא ןבָאה עקירעמַא-םורד ןופ ךיוא רָאנ ,עקירעמַא רעזנוא ןופ

 יז ןוא -- סָאירַאסערּפמיא ענעדישרַאפ ןופ ןעגנודַאלנייא ריא וצ ןעמוקנָא

 זיא סע .גלָאפרעד טַאהעג םוטעמוא ןוא ,ןעמונעגנָא ןעגנודַאלנייא יד טָאה

 .לערוט ינעשזד יו רעגניז עכלעזַא ךס ןייק ָאטשינ

 .י .ג ,1947 ,5 ילוי ,"גָאט רעד,

 טָאה דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד
 ןוקיּת ַא ןעמוקַאּב עקירעמַא ןיא

 ןיא דָארג זַא ,טקַאפ ַא זיא סע רעבָא ,ענדָאמ ןעגנילק רשפא טעװ ס

 םענעעזעגנָא רָאג ַא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד טמענרַאפ ,עקירעמַא })

 לָאז ןעמ רעכלעוו ייב ,טייהנגעלעג ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע .ץַאלּפ

 עשידיא רָאנ ואוו ,םוטעמוא .רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןייק ןעגניז טשינ

 ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ ייב ,ןטעקנַאב ייב ,ףיונוצ ךיז ןעמוק ןשטנעמ

 -ןעמַאזוצ ייב ,ןעגנורעייפ-יעליבוי ייב ,תוחמש עטַאווירּפ ףיוא ,ןטרעצנָאק

 ןיא ךעלשעמרעק ייב ,סּפמעק עשידיא יד ןיא רעמוז ,טניירפ ןשיווצ ןטפנוק

 שיאושזד , עטשיא'יוג'רַאפ יד ןיא וליפא ןוא ,ןלוש-סקלָאפ עשידיא יד

 עסיורג ַא טָאה םלוע רעד ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעמ טגניז ,"סרעטנעס

 ,ייז ןופ האנה
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 דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד טָאה ,רימ ךיז טכַאד ,עקירעמַא ןיא ָאד טשרע

 .ןוקית ן'תמא ןייז ןגָארקעג

 ןקילָאמַא םענופ ךס ַא רָאג ןזיווַאב ןיוש טָאה סָאװ ,ןבעל עגיה סָאד

 טשינ טָאה ,ןשקָאל טגנילש ןעמ יו ןעגנילשוצנייא ןבעל ןקיטסייג ןשידיא

 ,דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןעגנילשוצנייא ,ךָאנ טנייה זיב ,לייוורעד ,זזיווַאב

 רעמ זיא ,טרפב דיא רעדעי ןוא ,ללכב שטנעמ רעדעי לייוו ,רַאפרעד זיא סע

 רענייר ןייק טשינ זיא סָאד .שרעדנַא סעּפע ןיא יו גנַאזעג ןיא טבילרַאפ

 ,רוד וצ רוד ןופ ןבעגעגרעביא טרעוו סָאװ ךַאז-השורי ַא רָאנ ,זיולב לַאפוצ

 ייב זיא ,קיזומ רעלַאטנעמורטסניא וצ רעדייא רעמ ,גנַאזעג וצ עביל יד

 ,שדקמה:תיב ןטייווצ םענופ ןברוח ךָאנ ךיילג ןרָאוװעג טצנַאלפעגנייא ןדיא

 ןטָאברַאפ ,ערעזנוא םיגיהנמ יד טלָאמעד ןבָאה ,רעיורט ןופ ןכייצ סלַא ןעוו

 -תיב ןיא ןליּפש ןגעלפ ייז עכלעוו ףיוא ,ןטנעמורטסניא ענעי ןצונַאב וצ

 טייצ עגנַאל ַא רַאפ רָאנ ךעלגעמ טייוו יוװ ןדיא ןבָאה טלָאמעד טניז .שדקמה

 :סניא זיא סע ןכלעוו ַא ןליּפש רעדניק ערעייז ןענרעל וצ ןדימעגסיוא

 ןגעווטסעדנופ ןבָאה ןדיא ןכלעוו וצ טנעמורטסניא ןקיצנייא םוצ .טנעמורט

 ...לדיפ סָאד ןעוװעג זיא טײקכַאוװש ַא ןזיועגסױרַא

 .טניפעג גנַאזעג ןיא לייוו ,ןסַאמ יד ןגיוצעגוצ ןָא דימת ןופ טָאה גנַאזעג

 טשינ טניפעג רעכלעוו ןשטנעמ ַא טימ .גנוקידירפַאב ַא -- שטנעמ רעדעי

 ןייא ןיא םיא טימ ןייז וצ קיטעמוא ללכב זיא ,גנַאזעג ןיא גנוקידירפַאב ןייק

 ...ץרַאה סנשטנעמ םעד טיירפרעד ,ןייוו יוו טקנוּפ ,גנַאזעג םורָאװ ;רדח

 לייוו ,גנַאזעג רעכעלמיטסקלָאפ רעד ץלַא ןופ טיירפרעד ךָאנ רעמ ןוא

 יו ןשטנעמ-סקלָאפ םוצ רעטנעענ רעמ זיא גנַאזעג-רעכעלמיטסקלָאפ רעד

 ןכַאפנייא ןַא ףיוא רעביא טיג דיל-סקלָאפ סָאד תמחמ .טלעוו רעד ןיא ץלַא

 יסַאּפ ענעדישרַאפ ,ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז ,עטכישעג סקלָאפ םעד ןפוא

 .ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןעגנובעלרעביא ײלרעלַא ןוא ןשינעעשעג ,ןעגנור

 ןוא ןטייצ עסיוועג וצ טפַאשביל ַא ,טפַאשקנעב ַא ךייא ןיא טקעוורעד סע

 .רַאפ לָאמַא טָאה ריא ואוו רעטרע עסייועג וצ ,ןשטנעמ ןוא ןכַאז ,ןרָאי

 ! םייה רעייא ,טנגוי רעייא ,טייהדניק רעייא טכַארב

 דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק רָאג רעבירעד זיא

 .ןסַאמ עטיירב יד ייב טּפיוהרעביא ,טבילַאב ןעמעלַא ייב ױזַא זיא

 םעד טשינ ביוא ,דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד טמענרַאפ עקירעמַא ןיא ָאד

 -רעטנוא ערעזנוא עלַא ףיוא ץַאלּפ ןטשרע עמַאס םעד רעכיז רעבָא ,ןָאנביױא
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 -ניא יו ,סעיצקעל רעדָא ,סעדער עליוה טימ .ןטפנוקנעמַאזוצ ןוא ןעגנומענ

 .ןסַאמ יד ןעיצוצ טשינ ןפוא-םושב ריא טנעק ,ןייז טשינ ןלָאז יז טנַאסערעט

 ריא טזומ ,גלָאפרעד ַא ןייז לָאז גנומענרעטנוא זיא טע עכלעוו ַא ליוו'מ זַא

 טעװ ,רענדער םעד רעסיוא רעדָא ,עיצקעל רעד ץוחַא זַא ,ןריסנָאנַא ךיוא

 ייברעד ךיז טעוו םלוע רעד ,ךעליירפ ןייז טעוו סע ,גנַאזעג ןייז ךיוא טרָאד

 ןציז וצ ףיוא .גנולייוורַאפ ,טייקכעליירפ טכוז עסַאמ יד .ןלייוורַאפ טוג

 יד ןבָאה ,עדער ַא טּפיוהרעביא ,עיצקעל ַא ןרעהסיוא ןוא העש יירד-ייווצ

 "וצ רעטנוזעג ןייק רעייז טשינ וליפַא זיא סע .טשינ דלודעג ןייק ןסַאמ

 טשינ יו ייס ךַאז יד ןענעק רימ .ןָאט וצ ןַארַאפ ָאד זיא סָאו רעבָא ,דנַאטש

 ...לָארטנָאק רעזנוא רעסיוא ןצנַאגניא זיא סע ,ןרעדנע

 ,טיקטסוּפ לסיב שּפיה ַא טימ ןדָאלעגנָא זיא סרעזנוא ןבעל עגיה סָאד

 ךיז טליפ ,טעברַא ןופ ךָאװ רערעווש ַא ךָאנ .טײקילײװגנַאל ןוא טייקידע כָאװ

 עקיזָאד יד זיא טשינ סָאװ טימ ןעמ טכוז ,טקידיײלעגסיױא יו סעּפֶע רעדעי

 ,ןצנַאגניא טשינ ביוא ,ךיז טָאה'מ .ןביירטרַאפ וצ טײקידעכָאװ ןוא טייקטסוּפ

 ;ןבעל ןשידיא ןקילָאמַא םעד ןופ ןָאטעגסיױא ,זייוולייט תוחּפה-לכל רעבָא

 טשינרָאג זיא רעטעג עיינ יד ןופ ,ןפרָאװרַאפ ןעמ טָאה טָאג ןטלַא םעד

 ןעמ טרעייפ ,םייה רעטלַא רעד ןיא יוװ ,םיבוט-םימי עשידיא ןייק ;ןרָאוועג

 רעד .ןעפַאשעג טשינ ךָאנ לייוורעד ןעמ טָאה םיבוט-םימי עיינ ןייק ,טשינ

 סָאװ ,ןבעגעגוצ טשינ ךַאז ןייק לייוורעד טָאה ,רערעזנוא רעגייטש רעיינ

 -סקלָאפ ןשידיא םעד דיירפ זיא טשינ לפיוו שטָאכ ןעגנערבניירַא ןענעק לָאז

 עמַאמ-עטַאט ןשיווצ טייקדמערפ ַא טשרעה ךיז ייב םייה רעד ןיא .ןשטנעמ

 סעכעלטפַאשנײימעג םוש ןייק ָאטשינ זיא סע .רעדניק רענעגייא יד ןוא

 רעשינַאקירעמַא סָאד .טלעוו רעדמערפ ַא ןיא טולָאסבַא טבעל'מ ;ייז ןשיווצ

 -וצ טשינ םיא וצ ךיז ןעק רע .ןשטנעמ:סקלָאפ ןשידיא םעד טייוו זיא ןבעל

 ענעריובעג עגיה יד ןענעק ױזַא טקנוּפ ןוא .ןלעוו ןיוש לָאז רע וליפַא ,ןסַאּפ

 סעמַאמ-עטַאט .ןבעל-רעגייטש סעמַאמ-עטַאט וצ ןסַאּפוצ טשינ ךיז רעדניק

 ,ךוב ַא ןענעייל וצ ףיוא ןוא ,ןלַאעדיא סרעדניק יד טשינ ןענייז ,ןסערעטניא

 ,טעברַא רעד ןופ ייס טּפעשעגסױא זיא'מ .ףיורעד דלודעג ןייק ַאטשינ זיא

 | ...םייה רענעגייא רעד ןופ ייס

 טשינ ביוא ,ךיז ןופ טײקטסוּפ יד ןביירטרַאפ ןעמ ןעק ןעד סָאװ טימ ָאט

 ? ןעגניזטימ ןוא ןקילײטַאב ךיז ןענעק עלַא ואוו ,דיל-סקלָאפ ַא טימ

 ןייז טשינ רָאג ףרַאד'מ .ןעגניז םוצ גנירג רעייז זיא וויטָאמ-סקלָאפ רעד



 ינדרי יכדרמ 214

 ןעגניזכרוד זיולב ףרַאד רעצימע .רעגניז רעלענָאיסעפָארּפ ןייק םעד וצ

 סע טּפַאכ םלוע רעצנַאג רעד ןוא וויטָאמ-סקלָאפ ַא לָאמ ייווצ ןוא לָאמנייא

 ןדעי טייהנגעלעג ַא ךיוא טיג סָאד .ךָאנ ףכית סע טגניז ןוא ףיוא לענש

 -רעביא עקיזָאד יד טָא ןוא .טפַאשלעזעג ַא ןיא טוג ךיז ןליפ וצ םענייא

 רֶע ןוא ןשטנעמ םעד דיירפ סָאמ עסיוועג ַא ןיוש טפַאשרַאפ ןײלַא גנובעל

 ןגיוא ענייז ןיא ןבעל סָאד .ןביוהרעד לָאמַא טימ םעדכרוד ךיז טליפרעד

 ןייז ףיוא רעגנירג םיא טרעוו סע ןוא ,ןיז ַא ןוא םעט ַא טלָאמרעד טמוקַאב

 רעיורג רעד ןָא ,הביבס רעדעמרפ רעד ןָא ךעלסיבוצ טסעגרַאפ'מ .טימעג

 סע ,ףיוא ךיז טזייל ,ּפָא טזָאל המשנ רעד ןופ טייקטסוּפ יד ,טייקידעכָאװ

 ...המשנ רעד ףיוא רעמערַאװ ןוא ןצרַאה ןפיוא רעגנירג םעד ןופ טרעוו

 ױזַא זיא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד סָאװרַאפ ,הביס יד זיא סָאד ןוא

 סקלָאפ סָאד .גלָאפרעד ַאזַא עקירעמַא ןיא ָאד לעיצעּפס טָאה ןוא רעלוּפָאּפ

 יז ןוא ןטכיש ,ןּפורג ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןעמענפיונוצ לגוסמ זיא דיל

 עסיורג ַא רָאג ,עסיורג ַא אקוד זיא סָאד ןוא . . .החּפשמ ןייא ןיא ןקינייארַאפ

 ...!רךַאז

 ָאקיסקעמ ,1969 ,30 .גיוא ,"עמיטש יד;

 רעדואווילָאה עטסטּבילַאּב -- ןַאמגרעּב דירגניא
 עסירטקַא-םליפ

 ריא .טלעוו רעד רָאג רעביא ןוא עקירעמַא ןיא רעכוזַאב-יוואומ

 עג טמירַאב רעמ ךָאנ יז טָאה "קרַא וװָא ןוָאשזד , יוואומ עטסעיינ

 טָאה דואווילַאה סָאוװ רעדליב עטסקידנּפַאכרַאפ יד ןופ ענייא זיא סע .טכַאמ

 רעד ןופ "רַאטס, יד זיולב טשינ זיא ןַאמגרעב דירגניא .טכַארבעגסױרַא

 טָאה סָאװ ,"סרושטקיּפ ַארעיס יד , .ןירעמענרעטנוא ןַא ךיוא רָאנ ,יוואומ

 ןיא ,טפַאשלעזעג-םליפ עײנ-לגָאּפש ַא זיא "קרַא ווָא ןוָאשזד , טריצודָאורּפ

 דליב סָאד .קלח ןלעיצנַאניפ ןסיורג ַא טָאה ןַאמגרעב דירגניא רעכלעוו

 ,רעלָאד ןָאילימ ריפ רעביא ּפָא-טסָאק

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא ,קפס םוש ילב ,זיא ןַאמגרעב דירגניא

 ןענָאילימ ןופ ןּפיל יד ףיוא ךיז טניפעג ןַאמגרעב דירגניא ןעמָאנ רע דך
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 רעייז רַאפ יז טלַאה ןעמ .דואווילָאה ןיא טנגעגַאב ןעמ סָאװ ,סרַאטס -יוואומ

 טימ ןפיוא ןשיטַאמָאלּפיד ַא ףיוא ןײגוצנָא ױזַא יוו טסייוו סָאװ ,עגולק ַא

 ןעמ .ןטנעגַא-יוואומ ןוא סרעבײרשדָאירַאנעצס ,סרעסוידָארּפ ,ןרָאטקעריד

 ןוא סעפַאק ,ןענַארָאטסער רעדואווילָאה יד ןיא טפָא-וצ טשינ ךיוא יז טעז

 זיב ןיילק ןופ ,ךָאנ עלַא ריא ןפיול ךיז טזייווַאב יז ןעוו רעבָא .ןבולק-טכַאנ

 ,טקרעמַאבמוא סליה ילרעוועב ןיא סַאג ןייק ןייגכרוד טשינ ןעק יז .סיורג

 .למוט ַא טימ שינעּפוטש ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא ,יז ןענעקרעד ןשטנעמ

 ךיא בָאה ,סַאג ןיא ןייג ןפָארטעג יז לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא ןעוו

 ןיק טשינ זיא סע .ריא ןופ ןעמענרעטנורַא טנעקעג טשינ ןגיוא עניימ

 טעז ןעמ עכלעוו ,"סלרױג-רָאמעלג , עכילטינשכרוד יד ןופ םינּפ ךעלנייוועג

 טקעמש סָאװ ,טייקשירפ עשירעיופ ַא טגָאמרַאפ םינּפ ריא .דואווילָאה ןיא

 ןטלעז טצונ יז .לּפֶע ענעסירעגנָא-שירפ ןוא רעדלעפ עקינוז ןופ יוט טימ

 ךיוא ךייא טמענ סע ןוא ,סַאג ןיא סױרַא טייג יז ןעוו ,ברַאפ רעדָא ,קנימש

 יד ױזַא טשינ טסַאּפ םענייק .עשידעווש ַא זיא יז זַא ,ןפערט וצ גנַאל טשינ

 ןסָאגעגסיוא טגיל עינרָאפילַאק ןופ דלָאג רעד .ריא יו ,עינרָאפילַאק עקינוז

 .ןגער רעמערַאו ,רעשירפ ַא יוװ ,םינּפ ןקיטכיל ריא ףיוא

 יד .ןריצַאּפש עגנַאל ,זיא טרָאּפס רעטסטבילַאב ס'נַאמגרעב דירגניא

 יז ןוא .ייז ןעק יז יוו רעקיצניוו טשינ ןיוש יז ןענעק סליה ילרעוועב ןופ ןסַאג

 ריא .ןײגוצכָאנ ריא רעווש זיא'ס זַא ,לענש ןריצַאּפש וצ עבט ַא ךיוא טָאה

 טוג רעייז טייג סע ןעמעוו ,ןשטנעמ םענעדירפוצ ,ןטנוזעג ַא ןופ זיא גנַאג

 ,דובכ ,טלעג :סנגינעגרַאפ עלַא טימ טקיטעזעגנָא זיא ןוא ,ןבעל ןיא

 .עביל ןוא טייקנייש ,טײקטמירַאב

 ךיוא טרעוו סליה ילרעוועב ןיא ןעגנוניואוו עטסקיטכערּפ יד ןשיווצ

 ןעמַאזוצ עסירטקַא עטמירַאב יד טניואוו סע ואוו ,זיוה סָאד טנכערעגניײרַא

 זיא סע .לרעטכעט קירָאי-ןעצ רעייז ןוא ,ןיצידעמ-רָאטקָאד ַא ,ןַאמ ריא טימ

 ךיוא ךיז טליפ סע ןוא קַאמשעג רס ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,גנוניואוו ַא

 עג ,ךיז טייטשרַאפ ,טרעוו טעברַא יד .עטסָאבעלַאב רעטוג ַא ןופ טנַאה יד

 ןסיורג ַא םעד ןיא טָאה ןײלַא עטסָאבעלַאב יד רעבָא ,עטלעטשעגנָא ןופ ןַאט

 ןכַאמ םייב ָאידוטס רעד ןיא זיולב טשינ ןטעברַא וצ ביל טָאה יז .קלח

 .ןעמולב יד םורַא ןערָאּפ ךיז ןטרָאג ןיא רעדָא בוטש ןיא ךיוא רָאנ ,רעדליב

 רעד ןופ רעבָא ,טושּפ רעייז ןָאטעגנָא ןַאמגרעב דירגניא טייג זיוה ןיא

 טרעמַאהעגסיוא יו זיא סָאװ ,רוגיפ ַא סױרַא טגניז טייק'טושּפ רעקיזָאד
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 -ןצכַא ןַא ןופ יוו ,טייקשירפ עכעלטנגוי ַא ּפָא טגָאלש סע ןוא שירָאטּפלוקס

 -רעד רעסיורג ַאזַא זיא יז סָאװרַאפ רָאלק ךייא טרעוו סע ןוא .לדיימ קירעי

 .עניב רעד ףיוא ייס ןוא סיוואומ יד ןיא ייס גלָאפ

 לָאר רעד ןיא ,"דנוַאבלעּפס , יוואומ רעד ןיא ןעזעגסיוא יז טָאה ױזַא טָא

 ןיא עניב רעד ףיוא ייוודָארב ףיוא רעטעּפש ;רעטסעוװש-ןקנַארק רעד ןופ

 ןוא "ףמויַארט ווװָא שטרַא, עסעיּפ רעכיײרגלָאפרעד ס'נָאסרעדנע לעווסקעמ

 לקַאטקעּפס-םליפ ןכיײררילָאק ןקידנשַאררעביא ןטסעיינ עמַאס ריא ןיא טציא

 ץנַאג רעביא ןוא ייוודָארב ףיוא ןזיוועג טרעוו סָאװ ,"קרַא ווָא ןוָאשזד

 ריא ןגעוו ןדייר דואווילָאה ןיא ןרָאטקעריד יוװ טרעה ריא זַא ןוא .עקירעמַא

 לייוו .שודיח ןייק סױרַא טשינ ךייא ייב סָאד טפור ,גנורעטסײגַאב סיורג טימ

 .ןייז טשינרָאג סע ןעק שרעדנַא

 ךיוא ךיז טניפעג דואווילָאה ןיא רערערַאפ ס'נַאמגרעב דירגניא ןשיווצ

 טָאה סָאװ ,ןוָאטסליײמ סיאול רָאטקעריד:םליפ רעשידיא רעטמירַאב רעד

 ןופ ענייא זיא יז זַא ,טלַאה רע ."ףמויַארט וװָא שטרַא , דליב סָאד טריסישזער

 טימ ךיוא זיא רֶע .טגָאמרַאפ דואווילָאה סָאװ ,סעסירטקַא עטסלופטנַאלַאט יד

 טימ .דואווילָאה ןיא ןעיורפ עטסנעש יד ןופ ענייא זיא יז זַא ,גנוניימ רעד

 -סיוא ,עטצוּפעג ןייק טשינ זיא סע .םיכסמ קידנעטשלופ ךיא ןיב םעד

 -רעסַאו רעשירפ ַא זיא'ס יוװ ,ךעלריטַאנ ױזַא רָאנ ,טייקנייש עטרעיישעג

 ןוא רעדלעפ ענעצייוו ןופ ,טיורב ןעוװעזַאר ןופ חיר םעד טליפ ריא .לַאווק

 7 ...ייה םענעטינשעגנָא שירפ

 ,ןגיוא עיולב ןבָאה וצ יורפ רעשידעווש ַא רַאפ ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סע

 טכַאד ,ןיוש ןעק סָאװ .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה טייקיולב עפיט ַאזַא רעבָא

 ,יז טָאה ןייצ טימ ליומ ַא ןוא ? םי רעשידנעללטימ רעד יוװ ,רעיולב ןייז ,ךיז

 טָארט ריא .ןּפיל עקיטפַאז עריא ןשיווצ לרעּפ עסייוו יו סױרַא ןענייש סָאװ

 ןוא רדסכ טלכיימש יז ,סַאג ןיא יו רענעטלַאהעגנייא ךס ַא זיא בוטש ןיא

 זיוה םעד ןופ טײקַאמשעג יד .ןקילב עמערַאו עריא טימ ךרוד ךייא טמענ

 :טסַאג סעמעוו ,עטסָאבעלַאב רעד טימ עינָאמרַאה רעלופ ןיא זיא

 ,ּפָא-ןצַאש דואווילָאה ןיא עלַא טייקכעלטניירפ

 ןופ טשינ זיא ןַאמגרעב דירגניא זַא ,ןרעוװ טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע םגה

 ןוא ןָא ריא טגנילק רעצימע ןעוו רעבָא ,"סיטרַאּפ , וצ סנירעייג עטפָא-וצ יד

 רעשידעווש רעטכע טימ ףיוא םיא יז טמענ ,טסַאג וצ ריא וצ ןעמוק ליוו

 .טייקכעלטניירפ
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 -- עשידיא ַא זיא ןַאמגרעב דירגניא זַא ,קורדנייא ןרעטנוא ןענייז ךס ַא

 עשידעווש עקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא זיא יז רעבָא ,ןעמָאנ ריא בילוצ

 טייהרעניילק ןופ טָאה ןוא םלָאהקָאטש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז .ןיטסירק

 קעװַא יז זיא ,ןסקַאוועגרעטנוא זיא יז ןעוו .עסירטקַא ןַא ןרעוו טלָאװעג ןָא

 ןופ עימעדַאקַא רעכעלגינעק רעד ןיא טסנוק עשיטַאמַארד ןענרעל ךיז

 ריא טכַאמעג יז טָאה טריאודַארג טרָאד ןופ טָאה יז יוו םעדכָאנ .םלָאהקָאטש

 -רעד ןוא םלָאהקָאטש ןיא רעטַאעט ַא ןופ עניב רעד ףיוא טירטפיוא ןטשרע

 ייס עטָאנ עכיוה ַא ןגָאלשעגנָא ףכית טָאה יז .סיוואומ עשידעווש יד ןיא רָאנ

 ןייק שזַא ןגָאלשרעד טָאה סָאו ,טנוויל ןפיוא ייס ןוא עניב יד ףיוא

 ,רעסוידָארּפ רעדואווילָאה רעטמיראב רעד ,קינזלעס דיווייד .דואווילָאה

 ןיק טכַארבעגרעבירַא יז טָאה ןוא טַיצ ךס ןייק ןריולרַאפ טשינ טָאה

 ,"ָאצעמרעטניא , םליפ םעניא "טויבעד , ריא טכַאמעג יז טָאה ָאד .עקירעמַא

 סָאװ ,דרַאװָאה ילסעל רַאטס םענעמוקעגמוא ןטמירַאב םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןרָאװעג טכַאנרעביא זיא יז ןוא ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ךעלנעוועגסיוא טָאה

 ,סרעייג-יוואומ רענַאקירעמַא יד ווְפ "גנילביל , רעד

 טנַאקַאב זיא רע .רָאטקָאד ַא ןַאמ ס'נַאמגרעב דירגניא זיא ,טגָאזעג יו

 טייג ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא .םָארטסדניל רעטיּפ .רד :ןעמָאנ ן'רעטנוא

 ןייז ןיא טשינ טעמכ ךיז טשימ ןוא טעברַא רעשיניצידעמ ןייז טימ ןָא רע

 ןדיימוצסיוא קרַאטש רעייז ךיז טימַאב רע .ערעירַאק-יוואומ רעכייר סבייוו

 רעד ןופ ןבעל םעד ןיא ןרעוו וצ טּפעלשעגנײרַא טשינ ןוא "יטיסילבוּפ ,

 :סיוא ןוא תוליכר טימ לופ זיא סָאװ ,עינָאלָאק-יוואומ רעדואווילָאה

 ,ןטסינמולָאק-יוואומ יד רַאפ רע טרעטיצ טּפיוהרעביא .תוישעמ עטכַארטעג

 ןיק טשינ ייז טלעפ סע .טכיל טימ יווװ "ל'תוליכר, ַא סעּפע ןכוז סָאװ

 קירעגיינ ייז ןענייז טּפיוהרעביא .רעסעב ץלַא -- רעמ סָאװ רעבָא ,"ףָאטש,

 ,דואווילָאה ןיא סרַאטס יוואומ ענעפורעגסיוא רָאג יד ןגעוו "ץתוליכר, ףיוא

 רערעדנַא זיאס רעכלעוו יו רעמ ןעגנולעג זיא ןַאמגרעב דירגניא

 טיהעגּפָא ןבעל טַאוװירּפ ריא ןטלַאה וצ דואווילָאה ןיא עסירטקַא רעטמירַאב

 -כרוד ןכַאז עגנירג יד ןופ טשינרָאג זיא סָאד .ערעירַאק-יוואומ ריא ןופ

 יד ריא ןענעק לָאמ רךס ַא .ןזיוװַאב סע טָאה יז רעבָא דואווילָאה ןיא ןריפוצ

 רָאג יז ןרעדנואווַאב ייז רעבָא ,ןייז לחומ טשינ רַאפרעד רעביירט-תוליכר

 ,קרַאטש

 ,"גנילרַאד , יז טפור ןעמ ןעוו ,ביל טשינ ךיוא טָאה ןַאמגרעב דירגניא
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 טנייפ טָאה יז לייוו ,ןרעה טשינ סע ןעק יז ."ינָאה , רעדָא ,"יריד , רעדָא

 יד .טנעיילעג ךס ַא ןוא טרידוטש טָאה סָאװ שטנעמ ַא זיא יז .ןטעטילַאנַאב

 טייצ רעיירפ ריא ןיא .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו רעכיב טימ לופ זיא בוטש

 ,קיזומ רעטוג וצ ןרעהוצנייא ךיז ביל טָאה ןוא יז טנעייל

 עבט ַא טָאה ןַאמגרעב דירגניא זַא ,ןופרעד דואווילָאה ץנַאג סייוו ,בגַא

 וצ ןזיירּפ ןלייטסיוא לָאז ןעמ ןעוו זַא ,ןגָאז םיצל .ןפָאלש ירפ ןייג וצ

 -ואוועג עטשרע יד יז טלָאװ ,ןפָאלש ירפ ןייג רַאפ דואווילָאה ןיא ןרָאיטקַא

 ןוא שירפ ױזַא סיוא יז טעז רשפא רַאפרעד זַא ,ןייז ןעק סע .זיירּפ םעד ןענ

 ןפָאלש ירפ ןייג וצ ןורסח ַאזַא טשינרָאג סע זיא רשפא ? סייוו רעוו ,טנוזעג

 ? טייצ ןיא ירפרעדניא ןייטשפיוא ןוא

 ןיא ןרָאיטקַא יד ןשיווצ יוװ ,ןפָאלש ירפ ןייג וצ ןבָאה טנייפ ױזַא

 ןעמ טצוּפ טכַאנייב רעגײזַא ףלעווצ .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,דואווילָאה

 -טכַאנ ַא ,עפַאק ַא ןיא רעדָא ,םענעי וצ טפַאג-וצ ןייג וצ ףיוא סיוא טשרע ריז

 .דואווילָאה ןיא רעצעלּפ-טכַאנ ןייק טשינ ןלעפ סע .ןַארָאטסער ַא ,בולק

 ,ליטש ץנַאג ַא ןבעל דואווילָאה ןיא ךיוא ןעמ ןעק ,רעבָא ליוו ןעמ זַא ,ָאי

 ,ןטינשעג זיא'מ "טנַאוװעג , ַא רַאפ סָאװ ןופ ,רעבָא ךיז טדנעוו'ס .ןבעל קיאור

 ןקיטכיר םעד ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןַאמגרעב דירגניא זַא ,סיוא טעז סע

 ,..ריא וצ זיא ליואוו זַא -- טנַאוװעג לקיטש

 יי .ג ,1949 ,19 .נַאי ,"גָאט רעד ,

 רעטַאעט ןשידיא ןיא רע'מינּפ עיינ ןוא עטלַא

 ןעז וצ ױזַא טינ יעװדָארב ףיוא רעטַאעט "רעפיעמ , םעד ןיא ןעגנַאג

 ,טיא יַארט ,) יןלעפעג ךייא טעוו סע ,סע טריבורּפ , גנוריפפיוא יד

 יד ,עקנַארעטעװ:רעטַאעט רעד ףיוא קוק ַא "ןּפַאכ , וצ יו ,("טיא קיַאל לוי

 טשינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא ןעמעוו ,ןַאמסעק ילענ ,ןיטערעבוס עקימַאלפ-ץילב

 םייב רעליּפשיוש עטסגניא ייווצ עמַאס יד ןקוקנָא ךיוא ייברעד ןוא ,ןעזעג

 ןוא קנערפ ןע ירעשזד ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא גָאט ןקיטנייה

 -עג ןָאזעס-רעסַאעט םענעגנַאגרַאפ םעד ןיב ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךי א
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 ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קנערפ ןע ירעשזד .םולב ךורַאב

 ,"ַארבַאס ,, ַא ,לארשי ןיא רענעריובעג ַא זיא םולב ךורַאב

 םייב ,ןָאזעס:רעטַאעט םענופ ףוס עמַאס םייב ןיוש ןעוועג זיא'ס

 טלָאזעג ןיוש ךיז טָאה עניב רעד רעביא גנַאהרָאפ רעד ןעוו ,"הליענ;

 םעד ןיא "טגינעקעג , .םישדח:רעמוז עסייה יד רעביא זיב ןזָאלרעטנורַא

 :רעטַאעט רעטלַא רעד טָאה ,ןרָאיטקַא עּפורט ַא טימ רעטַאעט-"רעפיעמ,

 טשינ "עמריפ-רעטַאעט , עטסואווַאב ַא ,סבָאקיישזד בָאקיישזד ,ןַארעטעוװ

 :טשינ ךיוא ןוא רעשידיא רערָאג רעד רעביא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב

 ,רעדיל-רעטַאעט עכיײרגלָאפרעד ענייז קנַאד ַא זיא סָאד .טלעוו רעשידיא

 עלעטעטש ןיימ , יו ,ךיילגוצ ןדיא-טשינ ןוא ןדיא ייב "ןסירעגנָא , ןבָאה סָאװ

 ןיא עּפורט רעד ןיא ."לָאּפָאטַאלז, ןוא "ןייש וטסיב רימ ייב , ,"זלעב

 ,ןַאמסעק ילענ עטנָאמרעד יד ץוח ַא ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה "רעפיעמ,
 .ץנימ ַאמלעט ןוא רעגנַאז בקעי ךיוא ,םולב ךורַאב ןוא קנערפ ןע ירעשזד

 ,ןשטנעמ עגנוי ךס ַא ןסעזעג ךיוא רעטַאעט ןיא ןענייז רימ טימ ןעמַאזוצ

 ףיוא רעטַאעט ןשילגנע ןופ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עגנוי סנטסיימ

 ילענ ףיוא ןסע ייז יו -- טליפעג ןוא -- ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,יעװדָארב

 ףיוא ןריא רעק ןוא טָארט ןדעי טימ ךיז ןקעלַאב יז יו ,ןגיוא יד טימ ןַאמסעק

 ןיא טָאה יז סָאװ ,קימימ ןוא גנוגעוװַאב רעדעי ןעגנילש ייז יו ,עניב רעד

 :שילַארעטַאעט ןעוועג ןענייז סָאד ."גנַאג , ןיא טזָאלעג ןליּפש ריא ןופ ףיול

 יד עטּפַאכעגרעבירַא ,ענעבירטעגרעביא ךיוא ןוא "סעקוטש , עטקיטכערַאב

 יז סָאװ ,"קיטש-דמש , עשירָאיטקַא עכעלצעזעג-טשינ ןוא עכעלצעזעג ;סָאמ

 עשימעדַאקַא ןָא ,ןפוא ןטריטנַאלַאט ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טדנעוװעגנָא טָאה

 רעבָא ,גנוטיירגוצ ןוא גנולוש רעשילַארטַאעט ןָא ,ןעגנונעכערסיוא ןוא ןסָאמ

 טייקידעניב ,רעטַאעט-ולוכ טימ ריא ןופ טצַארּפשעג ןוא טלעווקעג טָאה סע

 ! טנַאלַאט םענערָאבעג ןוא

 זיא יורפ יד ! למיה ןיא טָאג :ךיז טכַארטעג השעמ-תעב בָאה ךיא ןוא

 עשירעליּפשיוש ַארַאס רעבָא ,'קישטנַאמרעגנוי, ןייק טשינ ןיוש ךָאד

 יז סָאװ ,סָאװַארב ןוא סרעטכעלעג יד ןוא ! ןח רעשילַארטַאעט ,טעטילַאטיװ

 -- טנגוי רעד ייב טּפױהרעביא ,לָאמַאכָאנ ןוא -- םלוע םייב טָאה

 ! ןפורעגסױורַא

 -נייק ךיז ןרעטלע ןרָאיטקַא :טגָאז'מ סָאװ קיטכיר עקַאט זיא'ס זַא ,םינּפַא

 . .. טשינ לָאמ
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 זיא יז .טשינ רעדנואוו ןייק זיא'ס ןוא ,"תנגנמ , ַא זיא ןַאמסעק ילענ

 ואוו ,זיוה ַא ןיא ,ןזח ַא ןעטַאט ַא ייב עיפלעדַאליפ ןיא ןרָאוװעג ןריובעג

 טקיטעטשַאב לָאמ ןקירעביא ןַא טָאה ןליּפש ריא .ןעגנוזעג קיזנעטש טָאה'מ

 ,רקיע רעד זיא ןליּפש סָאד רָאנ ,עסעיּפ יד טשינ זַא ,"עירָאעט-רעטַאעט , יד

 ןוא ןליּפש ןעק ,עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא ענעריובעג-תמא ןַא זַא ךיוא ןוא

 םעד ןליפ טולָאסבַא לָאז'מ ןוא ךוב-זָאפעלעט ַא ןופ וליפַא "עזָארּפ , ןדער

 ןוא ,סע ןעייטשרַאפ עלַא טשינ סָאװ ךַאז ַא -- רעטַאעט ןופ םעטָא ןוא םעט

 ,"ןייז-ספות, קיטכיר טשינ סע ןענעק רעטַאעט ןגעוו ןביירש סָאװ יד וליפַא

 ...ןעיקעצ טשינ סע ןענעק

 גנוריסַאּפ ַא ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,תורוש יד טָא ָאד קידנביירש

 עקיבלעז יד .קרָאי וינ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא -- קירוצ ןרָאי עגנַאל-עגנַאל טימ

 טָאה ןוא "ןלָארטסַאג , ףיוא עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא ןַאמסעק ילענ

 עשידיא עלַא !ךעלריטַאנ ,ןליּפש ריא טימ -- רָארופ ַא טכַאמעג ןטרָאד

 -ביול עסיורג טימ ןעמוקעגסױרַא ןענייז עשרַאוװ ןופ רעקיטירק-רעטַאעט

 ריא ,ןצנַאט ריא ,ןליּפש ריא -- טנַאלַאט ס'נַאמסעק ילענ ןגעוו ןעגנַאזעג

 גלָאפרעד רעסיורג ַא ,ללכה -- עניב רעד ףיוא טייקידוועריר ריא ,ןעגניז

 ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק-רעטַאעט רעװעשרַאװ יד ןשיווצ ! ןיוש ןוא

 רעטסואווַאב רעד ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןע'נַאמסעק ילענ וצ ןעגנַאזעג-ביול

 ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רעלמַאז ,רעגניז:סקלָאפ רעשידיא

 יד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ,סינּפיק םחנמ ,טסינָאטעילעפ רעקידלדורּפש

 ,ליזיימ ןמחנ ,"רעטעלב עשירַארעטיל , רעוװעשרַאו ערעלוּפָאּפ

 רעװעשרַאװ יד ןופ ןקיטירק:רעטַאעט עטרעטסײגַאב עקיזָאד יד ףיוא

 ַא טימ טריגַאער קרָאי וינ ןיא טָאה ,רעקיטירק:רעטַאעט עשידיא

 רעטמירַאב רעד "גָאט; ןיא לקיטרַא ןשיטסינָאטעילעפ-קידוװעליּפש

 .א .רד ,"ץנַאלעסקע רַאּפ , טסיליטס ןוא טסיצילבוּפ ,טסיאייסע רעשידיא

 ןוא רעטכױהעגנָא-שיפָאסָאליפ-בלַאה שיריל רעד זַא .קינלַארָאק

 ,שירעפיטש קיסייב ןייז טנעקעג ךיוא טָאה ,קינלַארָאק .רד רעקידגנומיטש

 ןייז ןיא רע טָאה ,ונ .טסואווַאב טוג ץנַאג ןעוועג זיא סָאד ,קידלדַאנ-קיכעטש

 עפרַאש , ןייק טעװעלַאשזעג טשינ לקיטרַא ןשיטסינַאטעילעפ ןקידוועליּפש

 ...ליזיימ ןמחנ ןופ ןובשח ןפיוא רקיע רעד -- "ןעלדָאנ

 ןמחנ זַא ,סע טמוק יװ ,ךיז ט'שודיח'עג קינלַארָאק .רד טָאה ,שטייט'ס

 ןביײרשנָא לָאז ,"רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ליזיימ
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 ןשידיא ןיא רדסכ טליּפש סָאװ ,ןיטערעבוס רעשידיא רענַאקירעמַא ןַא ןגעוו

 ןעגניז ןופ שזַא ךיז טייגעצ ןוא ,ןסעיּפ-דנוש ןיא ,סעקיײרעכַאמ ןיא רעטַאעט

 ַאזַא ןבײרשנָא ןוא ןסיגעצ ךיז ױזַא לָאז ,ליזיימ ןמחנ ,רע -- "לסָאי ,לסָאי,

 !?"רעטעלב עשירַארעטיל, יד ןיא ריא ןגעוו לקיטרַא ןטרעטסיײגַאב

 טשינ טלָאמעד ןיב ךיא גנוי יו זַא ,ךיז הדוותמו-הדומ ָאד ךיא ןיב

 ,רד רַאפ -- טציא ךיוא ןוא -- טלָאמעד גנורערַאפ ןיימ סיורג יו ןוא ,ןעוועג

 טשינ זיא ,ןרעיוא יד רעביא ןעוועג ןיב ךיא דיסח סעמעוו ,ן'קינלַארַאק

 .רַאפ ןיימ טיול טלַאה ןוא -- ,ןטלַאהעג ןגעווטסעדנופ ךיא בָאה ,ןעוועג

 .רד טשינ ןעוועג זיא טכערעג זַא -- רעמ ךָאנ טציא רעטַאעט ןייטש

 ! ליזיימ ןמחנ טולָאסבַא רָאנ ,קינלַארַאק

 עמַאס יד ,טקרעמַאב ןיוש יו ,ייווצ יד וצ רעבירַא ךיא יג ןענַאד ןופ ןוא

 עקירעמַא ןיא עניב רעשידיא רעד ףיוא גָאט וצ טנייה רעליּפשיוש עטסגניא

 ,םולב ךורַאב ןוא קנערפ ןע ירעשזד --

 ךיא לעטש רַאפרעד ,קיטירק ַא ןביירש וצ ןסיוא טשינ ָאד ןיב ךיא ,ןיינ

 ןיא טליּפשעגטימ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא ערעדנַא ייווצ יד ףיוא ּפָא טשינ ךיז

 רעטוג ַא זיא רעגנַאז בקעי .ץנימ ַאמלעט ןוא רעגנַאז בקעי :עּפורט רעד

 ןיא ךיוא ןוא ןסעיּפ עכעלטינשכרוד ןיא ןליּפש ןעק סָאװ ,רָאיטקַא רעניטור

 ַא ןוא-גניז ַא ןעק רע ךיוא .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטריסישזער:ןייפ

 טימ טקיטעזעגנָא ךיוא זיא ץנימ ַאמלעט ןוא ! ווַאװשז ץנַאג ןָאט-לצנעט

 ףיוא ןרָאוװעג ןריובעג זיא יז זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ריא ףיוא .גנורַאפרעד-עניב

 עשידיא עקירָאיגנַאל ענעברָאטשרַאפ יד ןענייז ןרעטלע עריא :עניב רעד

 בָאקישזד -- רָאי ערעגנעל וצ -- ןוא סבָאקיישזד יטעב עסירטקַא

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יו עניב רעד ףיוא ךיז טליפ יז .סבָאקיישזד

 ףיוא "סעצנַארבָאװָאנ , ייווצ יד ןגעוו ןגָאז ,רעגייטש ַא ךיא ןעק סָאװ ,ונ

 ןוא שירפ ,ןייש ןוא גנוי עדייב ייז ןענייז םדוק ? עניב רעשידיא רעד

 רעטַאעט רעשידיא רעד ! ייז ףיוא ןקוק וצ היחמ ַא זיא'ס זַא ,ט'מעטיַאב

 ןוא ,רע'מינּפ עיינ ,תוחוכ עגנוי עכלעזַא ןיא קרַאטש רָאג ךיז טקיטיונ

 -- ןָאט-ץנַאט ַא ,ןָאט-גניז ַא ןענעק סָאװ ענױזַא ,ןשטנעמ עטריטנעלַאט

 ַא ןוא עלוש עשיטַאמַארד ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טּפיוהרעביא

 | .עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ

 רָאנ ,ןירענַאקירעמַא ענעריובעג ַא זיולב טשינ זיא קנערפ ןע ירעשזד

 טוג ַא זיא רעטָאפ ריא .ענעריובעג רענַאקירעמַא ןענייז ןרעטלע עריא ךיוא
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 -רעדניק טליּפשעג טָאה רעטומ ריא ןוא ,קרָאי וינ ןיא גרוריכ רעטסואווַאב

 ,דצ סרעטומ רעד ןופ החּפשמ ערָאג יד .רעטַאעט ןשילגנע ןיא ןלָאר

 ייווצ זיא יז .רעגניז ןוא רעצנעט ,ןרָאיטקַא ,ןשטנעמ-רעטַאעט ןופ טײטשַאב

 ,שילַאקיזומ ,קיטפַאז ןוא קידווע'נח ,ןייש ןוא גנוי ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא

 רעד ןוא ,טצנַאט ,היחמ ַא זיא'ס זַא ,ָאנַאיּפ יד טליּפש ןוא (ָאנַארּפָאס ַא) טגניז

 -עג טָאה יו ! עניב-רעטַאעט רעד רַאפ טנַאלַאט רענערָאבעג ַא -- רקיע

 טלָאװ קנערפ ןע ירעשזד ןעוו :ריא ןגעוו רעקיטירק-רעטַאעט ןייא ןבירש

 -ץג טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעוועג

 ! רַאטס ַא ןרָאוװעג טכַאנרעביא יז טלָאװ ,טילב

 רעד ןופ גונעג ךיז ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טשינ בָאֹה ךיא ,קיטכיר

 -ילב ןיא םולב ַא יוװ שירפ ,ךלימ-ןוא-טולב ,עלעסירטקַא רעגנוי רעקיזָאד
 ץנירג ַא יו ,קַאמשעג ,קידווע'נח ,גנילירפ ןיא עקנָאל ענירג ַא יוװ ,טייצ

 טבעווש ןוא ,ןגרָאמירפ-רעמוז רעקיטכיל ַא יו קינוז ,דָאס םענופ סערגַא/

 ןוא טקָאטעגסיױא ,עלעגייפ-רעמוז ַא יו ,עלעבלעווש ַא יו עניב רעד רעביא

 ןיימ טיול ,סניוועג סיורג ַא רָאג ,ץרוק -- דלעפ ןיא גנַאז ַא יו ,קידווע גיוב

 ! רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןוא עניב רעשידיא רעד רַאפ ,גנוניימ

 ךָאנ לסיבַא ףרַאד יז ,רעכעלטרַאה ַא לייוורעד ךָאנ זיא שידיא ריא ,ָאי

 . ..קיטיונ טגנידַאבמוא זיא סָאד ,"ןלענקוצ;

 זַא ,סױרַא ךיא ןעייל ךיז רַאפ בָאה ךיא סָאװ ןיטעלוב ןשילגנע ןַא ןופ

 :ןיא עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפשעג טציא זיב טָאה קנערפ ןע ירעשזד

 "ןָאגעװ רוי טניעּפ, ;(יביפ) "טיא קיַאל וי זע, ;(זוָאר סעסימ) ײללַאד ָאללעה,

 ,(ןירטעק) "ןעמ יד דנע סמרַא, ןוא ;(יזלע)

 ,"ַארבַאס , םעד ,םולב ךורַאב ,"קישטנַאמרעגנוי, םוצ ךיא םוק דניצַא

 ,םגה ,ָאטשינ םעלבָארּפ ןייק זיא שידיא ןייז טימ :ןרעוװ טגָאזעג ךיילג ָאד לָאז

 ַא יו שידיא טדער רע .לארשי ןיא רענערָאבעג ַא זיא רע ,טגָאזעג יוװ

 ןַא טָאה ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא רָאּפ ַא ,גנוי ךָאנ זיא רע ךיוא ,"רעסַאװ;

 טגניז ;רָאנעט רעטייווצ ַא סלַא ןרעוו טנכײצַאב זעק סָאװ ,עמיטש עמענעגנָא

 טכַאמ ,תוחוכ יד רעביא ןָא טשינ ךיז טגנערטש ,טשינ טיירש ,ךעלקַאמשעג

 רעצנעט רעטריטנַאלַאט ַא ,קיטש ןייק טשינ טעװַארּפ ,תויוועה ןייק טשינ

 ףיוא לכיימש םענייפ ַא טימ ,ל'רוחב רענייש ַא ,("ַאלוּפמַא, ןייז זיא סָאד ןוא)

 ףרַאד רע .טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןָא טשינ ןוא ,גיוא ןרַאפ ליואוו ,ןּפיל יד

 טײקטגַאװעג רעמ ןזײװסױרַא ,שזַארוק רעמ ןגירק ,ןעלקיוטנַא ךָאנ ךיז
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 זיא םעד ןגעוו -- עניב-רעטַאעט רעד ףיוא טרעכיזעג זיא טרָא ןייז . . .ןוא

 ! טשינ קפס ןייק רָאג

 זיב טָאה רע זַא ,ןיטעלוב ןטקישעגוצ םעד ןיא ךיז טגָאז םיא ןגעוו ךיוא

 ;(רעיּפ) "דנערפ יָאב יד , :ןיא עניב רעשילגנע רעד ףיוא טליּפשעג טציא

 רעשיזיוצנַארפ) "גניס יַא יד וװָא , ;(רענלעק רעד) "סעסימַארּפ ,סעסימַארּפ,

 ךיז קידנקילײטַאב -- ןסעיּפ עשילגנע ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ,(רָאדַאסַאבמַא

 ,רעצנעט ַא יו ייס ןוא רָאיטקַא ןַא יוו ייס

 זַא ,טשינ דוס ןייק ןיוש זיא סָאװ ,"דוס, ַא ןגָאזסיױא ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןָאזעס-רעטַאעט ןשידיא ןקידנעמוק םעד טעװ לרָאּפ עגנוי עקיזָאד סָאד

 רעד ןיא יעװדָארב ףיוא סקַאל ןעיליל ןוא ןייטשרוב עק'חסּפ טימ ןליּפש

 סָאװ ,האנה טימ סע ןכייצרַאפ ךיא ."עשלַארענעג יד ,עמַאמ ןיימ , :עסעיּפ

 ייווצ עכלעזַא ןגָארקעגנײרַא טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד

 ךורַאב ןוא קנערפ ןע ירעשזד יו ,רעליּפשיוש עשידיא עטריטנעלַאט עגנוי

 ןבָאה ,ייז ייס ןוא ןַאמסעק ילענ עקנַארעטעװ:-רעטַאעט יד ייס סָאװ ,םולב

 ,לקיטרַא םעד טָא ןביירש וצ טגערעגנָא ךימ

 .י .ג ,1973 ,26 .גיוא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 טרעצנָאק-ייליבוי ךוַאר השמ רעד

 ,חוכ טימ זיולב טשינ ןעניוועג ןעמ ןעק ףמַאק ןוא ףמַאק טניימ ןבע

 יד ןופ סנייא -- גנַאזעג טימ ךיוא רָאנ ,גנורעלקפיוא טימ ,טרָאװ טימ

 .סיוא ףיוא ןשטנעמ םעד ןופ טנעה יד ןיא ןפָאװ עטסקרַאטש

 .טלעוו יד ןקיטכילוצ

 סָאװ ,רעטעברַא-ןשידיא םעד ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיא םעד זיא ליואוו

 ןופ טייקשירענָאיּפ יד ּפָא טצַאש סָאװ ;ןוגינ ןייז ןופ טייקיטרעוו יד טסייוו

 יד ןגָארטסױא ןוא ןדימשסיוא טפלעה סָאװ ןוא ,ןרָאטיזָאּפמָאק ענייז

 .ןעמרָאפ עריא עלַא ןיא טיײק-גנַאזעג ענעדלָאג

 גנעל רעד רעביא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ןטרעצנָאק-גנילירפ יד

 ,סעיצַארטסנָאמעד עטסכעלרעייפ יד ןופ ןענייז עקירעמַא ןופ טיירב ןוא

 רָאפ ךיז טימ ןלעטש גנַאלק ןשידיא ןטימ ןעמַאזוצ דיל עשידיא סָאד סָאװ
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 ַא ,תחנ רעלעיצעּפס ַא ,דיירפ ַא זיא סע .סַאג רעשידיא רעגיה רעד ףיוא

 ןוא קלָאפ ואוו ,ןטרעצנָאק עקיזָאד יד ןופ םענייא ףיוא ןייז וצ ,גנוביוהרעד

 ,סנייא ןרעוו ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג גנַאזעג ןוא קלָאפ ,דיל

 קרָאי וינ ןיא ןענייז ןכָאוװו-גנילירפ ייווצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ךשמ ןיא

 רָאכ-דנַאברַאפ רעד ןטָארטעגסױרַא ןטרעצנָאק-גנילירפ ערעייז טימ ןײלַא

 רַאזַאל טימ רָאכ גניר רעטעברַא רעד :טנעגיריד סלַא ץפח רימידַאלוװ טימ

 סלַא קעלַאמ ןישזדוי טימ רָאכ "הרמז, רעד ;טנעגיריד סלַא רענייוו

 רעד ,לָאה ןוַאט ןיא ,יַאמ ןט22 םעד ,טנווָא תבש ןטצעל ןוא -- טנעגיריד

 -ייפ עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סָאד .רָאכ-סקלָאפ רעשינָאמרַאהליפ רעשידיא

 זיא רעכלעוו ,ךוַאר השמ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד םעד דובכל גנורע

 ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד טימ רעריפנָא סלַא ןדנוברַאפ רָאי קיצנַאװצ ןיוש

 ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא םייב

 ןוא :סקלָאפ םעד ןיא טגיל רָאטיזָאּפמָאק סלַא ן'כוַאר השמ ןופ חוכ רעד

 רע .ןגייא ןוא טנעָאנ ,שימייה םיא טימ ךיז טליפ רע .ןָאט-ןכעלמיטסקלָאפ

 ןָאט רעד ,ןכוז טייוו ןייג טשינ ןָאט-ןכעלמיטסקלָאפ ןוא -סקלָאפ םעד ףרַאד

 טצנַאלג ָאד ,רעכיוט רעטינעג ַא יו ךוַאר השמ טמיווש ָאד .םיא ןיא ףיט טגיל

 ןוא:סקלָאפ םעד ןופ לרעּפ ענעבילקעגפיונוצ יד טימ םענייאניא רֶע

 ,לַאװק-זכעלמיטסקלָאפ

 -ירָא עדעי יוו ,דיל-סקלָאפ ַא ןופ ענייז גנורישזנַארַא עדעי זיא רעבירעד

 -סקלָאפ רעדָא -סקלָאפ ןפיוא טיובעג זיא סָאװ ,ענייז עיציזָאּפמָאק עלעניג

 יד ןשימ וצ ױזַא יו טסייוו רע .גנוכיירגרעד ַא ןוא וטפיוא ןַא ,ןָאט-ןכעלמיט

 לָאז סע זַא ,ןשטיינק ןוא ןסנַאוינ ,ןברַאפ-עכעלמיטסקלָאפ ןוא -סקלָאפ

 .ןע'נח ןביז טימ טגיילעגסיוא עיציזָאּפמָאק עקידוועגניז ַא ןעמוקסורַא

 עטסטרעגריבעגנייא עמַאס יד זַא ,גנוגייצרעביא עטספיט ןיימ זיא סע

 סיפ עדייב טימ ןעייטש עכלעוו ,יד ןענייז ןרָאטיזָאּפמָאק עטסנקַאבעגנייא ןוא

 תורצוא-סקלָאפ עטלמַאזעגנָא עלַא יד ןופ ,לַאוװק-סקלָאפ ןופ ןדָאב ןפיוא

 ערעייז קירוצ קלָאפ םוצ ןעגנערב סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק יד :תורוד ןופ ךשמב

 -סיוא ןַא ןיא -- ןעגנומיטש ןוא ןליפעג ,רענעט עכעלגנַאזעג ענעגייא

 סָאד .טײקיטלַאטשעג רעשירעלטסניק-שילַאקיזומ ןוא םרָאפ רעטרעטיילעג

 יד ;ײז טכעלרעהרַאפ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק עקיזָאד יד טָא ּפָא טצַאש קלָאפ

 ,ךיז וצ ייז ןעילוט ןוא ייז טימ ךיז ןסיורג זןסַאמ

 רַאפרעד ןוא ןָאט םעד טא ןגָאלשעגנָא זייוורעכעלקילג טָאה ךוַאר השמ



 225 גנאלק ןוא טרָאוװ

 יד ןופ סרעגניז יד לעיצעּפס ןוא ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא עטיירב יד םיא ןבָאה

 טימ רע טייטש טנעגיריד ַא יו ךיוא .םורַא םיא טימ ךיז ןעמענ ןוא ביל ,ןרָאכ

 טנַאה ןייז .רעגניז יד וצ לעיצעּפס ןוא ןסַאמ יד וצ טנעָאנ ןריגיריד ןפוא ןייז

 ןָא רעבָא ,עקידנזײװנָא ןַא ;טײקשירעלעטשנָא ןָא רעבָא ,עקידנריפ ַא זיא

 לָאמנייא טשינ .רָאלק-ךעלכַאז ןוא זיצערּפ ,טקעריד זיא יז ;טײקידנריזָאּפ

 יד טלמוטעצ טנעגיריד ַא ןופ טסעשז רעקירעביא ןַא זַא ,סע טריסַאּפ

 -גנייא יד .טסעשז רענַאטנָאּפס רעטרַאוװרעדמוא ןַא טּפיוהרעביא -- סרעגניז

 יד ןופ סרעגניז יד וצ תוירחא יד ךיוא ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ענעריובעג

 ןטיה ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ןופ סנטסיימ ןעײטשַאב סָאװ ,ןרָאכ

 ...ןכַאז עקירעביא ערעדנַא ךס ַא ןוא יד ןופ סיוא ץ'כוַאר

 ןופ סיואכרוד ןײטשַאב לָאז טרעצנָאק רעד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע

 זיא סע .עטרישזנַארַא ייס ןוא עלענעגירָא ייס -- סעיציזָאּפמָאק ס'כוָאר השמ

 -פיוא ,ןעגנוטסעמרַאפ עשילַאקיזומ ענייז ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעוועג

 ַא ןיא עטַאד עקיטכיוו ַא זיא רָאי קיצנַאװצ .ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוט

 ןייז ןעלגיּפשּפָא ףרַאד סָאװ ,עטַאד ַא -- ןבעל סטנעגיריד ןוא סרָאטיזָאּפמָאק

 ענעפַאשעג ,ענעגייא ןופ גנולמַאזנָא יד .טייקשירעפַאש ןוא ימ ןייז ,טעברַא

 םוצ ןעמוקעג זיא ,סעיציזָאּפמָאק ערענעלק ןוא ערעסערג ,עטרישזנַארַא ןוא

 ןוא ןדרָאקַא ןוא ןטרַא-ןָאט ,סעיצַאירַאװ ,ןלַאפ ןלָאצנָא ךרוד קורדסיוא

 יד יו טקנוּפ ;רָאטיזָאּפמָאק םעד ,רעפַאש רעייז ןופ םינּפ םעד ןזיוועג

 -רעד עטלמַאזעגנָא ןוא טייקטינעג יד ןזיוועג ןבָאה טנעה עקידנריפנָא

 | ,טנעגיריד םעד ,רעטייל רעייז ןופ גנורַאפ

 -סיוא ,ךעלטייהנייא ןעגנולקעג רָאכ םעד ןופ גנַאזעג סָאד עקַאט טָאה

 -סקלָאפ ןשינָאמרַאהליפ םעד ןופ סרעגניז יד .ךעלקירדסיוא ןוא טקידנורעג

 יז ;רַאליבוי םעד ,טנעגיריד רעייז קידנבעגכָאנ רָאג זיב ןעוועג ןענייז רָאכ

 ,ןסנַאינ ,ןעגנַאלרַאפ עשילַאקיומ ענייז עלַא טליפעגסיוא ןבָאה

 סרעגניז יד ןופ ןליפעג עקיד'בוט:םוי יד .טיײקירילָאק ןוא ןעגנוריטנעצקַא

 טָאה סָאװ ,לַאז ןיא םלוע ןסיורג םוצ ןגָארטעגרעבירַא לענש רָאג ךיז ןבָאה

 ! ןוגינ ןוא דיל ןופ בוט-םוי םעד ןע'לבויײטימ ןפלָאהעג

 ס'גיטריבעג זיב "שידיא ןיימ ןושל , דיל ס'רעּפנייוו ןופ קידנביוהנָא = -

 עשטיא ןופ ןגוצסיוא זיב יןָאפ ןיימ , סניגלָא ןופ ;"טערטרַאּפ סעל'הרפש,

 :שידיא) סיָאקנעשוטוועי ןופ ;"ןדייז םייב טסַאג וצ , שזַאטנָאמ ס'גרעבדלָאג

 קנעדעג , עטַאטנַאק ס'לוס .א .מ ןופ ןגוצסיוא זיב "רַאי יבַאב , (דרַאפס .ד
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 ,ריד םכילע םולש , ס'מיובנריב ןיטרַאמ ןופ ןגוצסיוא ןופ ;"קלָאפ ןיימ

 -סיוא זיב ("ס'נזח םעד יסייּפ לטָאמ , ס'מכילע םולש ףיוא טיובעג) "עקירעמַא

 ןופ ןוא ,"ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר , שזַאטנָאמ-ןדַאפדלָאג םעד ןופ ןגוצ

 ס'נינוי ןופ ןגוצסיוא זיב "רענַאילימ ןרערט רעד , ס'דלעפנעזָאר סירָאמ

 טָאה ,"הכלמה רתסא, עטַאטנַאק רעצנַאג רעד ןוא "דיל-גיז זיב דיל-גיוו,

 עטסטריצילּפמָאק יד ןעגניזוצסיוא טייקיאייפ ןייז טרירטסנָאמעד רָאכ רעד

 רָאנ ןעק טנעגיריד רענערַאפרעד ַא סָאװ ,ןדרָאקַא ןוא ןצַאז עשילַאקיזומ

 "עּפעשטרַאפ , ַא טליפעג ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד וליפא ביוא .ןגירקסױורַא

 -סיוא ןייק טשינ ןעגנעה ןבילבעג זיא סָאװ ,םעדָאפ ַא ;?ּפעלשכָאנ, ַא רעדָא

 סע טָאה ,ץַאז ןטקידנורעגסיוא ןייק טשינ ףיוא טײדנָא ןַא רעדָא ,רענעגנוזעג

 -רעד עטינעג יד .ןעמונעגקעװַא טשינרָאג גנַאזעג ןרָאג םעד ןופ רעבָא

 -יזומ ןקירעהעג ןוא טייקרעכיז טימ טָאה טנעגיריד םעד ןופ טנַאה ענערַאפ

 וצ דיל ןופ סרעגניז עט'בוט-םויעצ יד טריגעריד םטיר ןוא ּפָארט ןשילַאק

 סָאװ ,טרעצנָאק ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא -- עמעָאּפ וצ עמעָאּפ ןופ ,דיל

 ,טסייג םעד ןביוהרעד טָאה

 ,ןטסילָאס יירד יד רַאפ ןרעוו טגָאזעג ךיוא ָאד ףרַאד ביול ןופ טרָאװ ַא

 ;ָאנַארּפָאס ,ןָאק סירָאד :טרעצנָאק םעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סָאװ

 קנַאד ַא טמוק ךיוא .ןָאטירַאב-סַאב ,ףלָאװ םַאיליװ ןוא ,רָאנעט ,דירפ דרַאוַאה

 יירד יד טימ ןעמַאזוצ ,רע .קַאימזוק ןישזדוי ,טסינַאּפמָאקַא םענייפ םעד

 -םוי םעד ןופ גלָאפרעד םוצ ןגָארטעגוצ קינייו טשינ ןבָאה ,ןטסילָאס

 יריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק םעד ,לבויה-לעב םעד דובכל ,טרעצנָאק ןקידיבוט

 .ךוַאר השמ ,טנעג

 עשילגנע יד וצ ןטלָאװ םַארגָארּפ רעטקורדעג רעד ףיוא ןעוו ןוא

 ןופ טימעג רעד טלָאװ ,תויתוא עשידיא ןרָאוװעג ןבעגעגוצ ךיוא ךָאנ תויתוא

 ,ףָאה ךיא .רענעביוהעג רעמ ַא ךָאנ ןעוועג תורוש יד טָא ןופ רעביירש םעד

 ןעניזניא סָאד רָאכ םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טעוװ טפנוקוצ רעד ןיא זַא

 ...ןבָאה

 .י .ג ,1965 ,28 יַאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ךיילּב הדוהי
 רערט ַא

 ןפיט ַא ןפורעגסױרַא עקירעמַא ןופ ןזיירק-רעטַאעט עשידיא יד ןיא

 ןייז ףיוא קידנעייז ןעשעג זיא קילגמוא רעד סָאװ סָאד ןוא ,רעיורט

 -קעװַא ס'כיילב הדוהי ןופ רעיורט םעד טכַאמעג טָאה -- לארשי ןיא עזייר

 | .רעפיט ךָאנ ןייג
 עטשרע ןוא לארשי ןייק עזייר עטשרע ס'כיילב הדוהי ןעוועג זיא סע

 עגנַאל טָאה רע -- 1921 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז טניז ללכב עזייר

 ,םעד ףיוא טקוקעגסױרַא ןוא טפָאהעג ,ט'מולח'עג ןופרעד ןרָאי

 טָאה סָאװ ,עיצילַאג ,לָאּפָאנרַאט ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ךיילב הדוהי

 ןיא זיא רע ןעוו .ךיירטסע וצ טרעהעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד וצ זיב

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ןוא ןיוו ןייק ןלַאפעגנײרַא רָאי ןצפופ ןופ רעטלע

 ןוא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ קרַאטש רע זיא ,רעטַאעט שידיא ןליּפש טרָאד ןעזעג

 םייב "ינענכ-דבע , ןַא ןבילברַאפ ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא טלָאמעד טניז ןיוש

 .רעטַאעט

 זיא ךיילב הדוהי רעבָא ,רערעווש רעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא געוו רעד

 טבילרַאפ ןוא גנוי זיא ןעמ זַא ןוא -- רעטַאעט ןיא טבילרַאפ ןוא גנוי ןעווע ג

 ,ןטייקירעווש ןייק ןופ טשינ ןעמ טסייוו

 ןיא ץרַאוװש סירָאמ טימ טליּפשעג ךיילב הדוהי טָאה רָאיטקַא ןַא יו

 :טיורקדליש םעניא טיורקדליש ףלָאדור טימ ;רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 -וינ ןיא ייס ,רעטַאעט-סיעלפ גניווריוא םעניא שילַאק ַאטרעב טימ ;רעטַאעט

 זיא רע .עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ייס ןוא קרָאי

 -וצ ךיוא רעטעּפש ןוא ,ןרעטַאעט ןופ רָאטקעריד ַא ןרָאװעג ןיילַא ךָאנרעד

 -- רעלוקס יבצ ןוא גרעבנעזָאר לכימ םירבח עטנעָאנ ייווצ ענייז טימ ןעמַאז

 .שילגנע ןיא ןוא שידיא ןיא

 טנַאלַאט ןייז טימ טרינָאמרַאה טולָאסבַא טָאה ךיילב הדוהי ןעמָאנ רעד

 רעד טימ -- טריציפינָאזרעּפ טָאה רע סָאװ ,ןרעטקַארַאכ יד טימ ןוא

 סָאװ ,ןענױשרַאּפ עלַא :סעּפע ךָאנ ןוא .ץרא-ךרד ןוא טייקטסנרע רעטסערג

 ןיא -- ןשטנעמ עשידיא סיואכרוד ןעוועג ןענייז ,טלעטשעגרָאפ טָאה רע

 טָאה ךיילב הדוהי רעליּפשיוש ן'בושח םענופ טוט רעקידמעצולּפ רע דך
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 ךַאמ ,יירד ,לעטש ,שטיינק ,געוװַאב ,טסעשז ,ןדייר ,גנַאג ,עיצַאנָאט ,ןעזסיוא

 טָאה ךיילב הדוהי .קַאּפ ןוא קַאה ,גיוא ןטימ לטניּפ ,רעגניפ ,טנַאה רעד טימ

 רעבירעד ןוא ,רָאיטקַא םעד טשינ ,שטנעמ םעד טליּפשעג עניב רעד ףיוא

 יו ,עלָאר עסטנעלק יד טליּפשעג טָאה רע ןעוו ,וליפַא ןעזעגנָא ךיז רֶע טָאה

 ןשידיא ןיא ץרַאוװש סירָאמ ייב "קוביד , סיקסנַא ןיא "ןלטב , ןטימ לַאפ רעד

 ןיא ,עלָאר עטסטמרופעגסיוא ןוא עטסעב ןייז רֶעבָא .רעטַאעט-טסנוק

 ןיא "דיגמ , רעד ןעוועג גנוניימ ןיימ טיול זיא ,ןעזעג םיא בָאה ךיא רעכלעוו

 ןשידיא ןיא ן'ווָאלוב ףסוי טימ ןעמַאזוצ ,"םינתוחמ , עידעמָאק ס'דלעפסעטָאג

 ,רעטַאעט-סקלָאפ

 טשינ גנואיצַאב עטסנרע ענעטלעז ַא ןעגנַאגעגכָאנ זיא ן'כיילב הדוהי

 ,גנַאלק ,טרָאוװ ןשידיא םוצ ךיוא רָאנ ,ןײלַא רעטַאעט-ןשידיא םוצ זיולב

 טָאה גנואיצַאב עטסנרע ענעטלעז יד טָא .ללכב רוטלוק ןוא רוטַארעטיל

 ןוא רָאטקעריד ,רָאטַאטיצער ,רעליּפשיוש ַא יו :ןצכעוט ענייז עלַא טײלגַאב

 טָאה רע ,טעברַא רעבלַאה ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה רע .רָאסישזער

 טעוװערָאהעג רעווש טָאה רע .תומילש וצ טבערטשעג ןוא טכוזעג רדסכ

 רדסכ זיא רע לייוו ,טנעיילעג ,טרידוטש ,טרעטשינעג ,טנרעלעג ,ךיז ףיוא

 ןעייג סָאװ ,יד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע .ךיז טימ ןדירפוצמוא ןבילבעג

 סע .ןעגנוכיירגרעד ערעייז טימ ןוא טנַאלַאט רעייז טימ ענעדירפוצ םורָא

 וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג ןץ'כיילב הדוהי טָאה

 זיא ןגָאלשרעד ןיוש ךיז טָאה רע זַא רעבָא ,רעטַאעט ןשידיא ןיא "דומע , ןַא

 ןוא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ "הדירי, יד ןעמוקעג לָאמ ַא טימ

 | ...תומולח ענייז עלַא ןופ לת ַא טכַאמעג טָאה

 ,יד עלַא ןגָאז תודע ןענעק סָאד .תוירבל חונ ַא ןעוועג זיא ךיילב הדוהי

 :טימ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,ענעי ךיוא ןוא ,טנעקעג טוג םיא ןבָאה סָאװ

 וליפַא .רעטַאעט םורַא ןוא ןיא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב טעברַאעג

 טָאה ,סעכ ןיא ןרָאוװעג זיא רעדָא ט'זגורב'עגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,טלַאמעד

 םורַא ךיז טָאה דלַאב ןוא ,ייווצ רעדָא עגר ַא יו רֶעמ טשינ ןטלַאהעגנָא סע

 רענעדייז ַא; .רענייז לכיימש רעכייו רעד ןזיוװַאב רעדיוו ליומ ןייז

 רעטנעָאנ ַא רענייז ץכיילב הדוהי טנכײצַאב טָאה ױזַא -- "! ןַאמרעגנוי

 לכימ :ןגעלָאק ןוא םירבח עטנעָאנ ס'כיילב ןוא .ןַאמרָאפ ןטיינ ,דניירפ

 ,לדנַאמ לארשי ,ןירגרעב בקעי ,לעזרַאב ףלָאוװ ,רעלוקס יבצ ,גרעבנעזָאר

 .ןעוועג םיכסמ םיא טימ ןבָאה ןייבשיפ ןימינב
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 ענייז ןוא םירמ יורפ רעביל ןייז זיולב טשינ ןלעפסיוא טעװ ךיילב הדוהי

 ןוא דניירפ עכײרלַאצ ענייז ךיוא רָאנ ,דוד ןוא לשרעה ,ןיז ערעייט ייווצ

 ,ןעמע רַאװ םעד ןסעגרַאפ טשינ ןוא ןעקנייב קרַאטש ןלעוװ רימ .םירבח

 ,ךיילב הדוהי ןשירבח ,ןשימייה ,ןקיצרַאה

 1961 ,15 .גיוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 ילעטנַאק ָאדיג -- ןריוטס קיזייַא
 קינָאמרַאהליפ

 ָאדיג ,ןריוטס קיזייא ,לָאה-יגענרַאק ןופ עניב רעד ףיוא ןרעדנַא |

 ןשינַאמרַאהליפ רעקרָאי וינ םעד ןופ רעליּפש יד ןוא ילעטנַאק

 ןייק .ןרילָאק עקידנגיבנגער עטסנעש יד ןופ ןעוועג ןענייז ,רעטסעקרָא

 ייס .ןשטניוו טשינ רָאג ךיז ןעמ ןעק טרעצנָאק ַא ייב עיצַאניבמָאק ערעסעב

 רעד ,ילעטנַאק ָאדיג ייס ,טסילָאס רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןריוטס קיזייא

 טימ ,ןשטנעמ עגנוי רָאג ךָאנ ןענייז טנעגיריד-טסַאג רעשינעילַאטיא

 .רעד ןוא םזַאיזוטנע טימ ןעילג ייז .רעייפ ןוא ןערב ,ןטולב עכעלטנגוי

 סָאװ -- ןייוו רעטלַא יו ןענייז רעטסעקרָא ןופ רעליּפש יד ןוא .טיײקשירעבָא

 סָאװ ןגינעגרַאפ םעד רָאג ןביײרשַאב וצ טשינ זיא סע .רעסעב ץלַא רעטלע

 -וצ יד טפַאשרַאפ טָאה עיצַאניבמַאק עשילַאקיזומ עקילַארטש עקיזָאד יד

 ,דַארג ןטשרע ןופ סונעג ןעוועג זיא סע .רערעה

 ןטערטפיוא-לקיצ ןייז טגידנערַאֿפ טציא טָאה רעכלעוו ,ילעטנַאק ָאדיג

 ַא ץוחַא זיא ,רעטסעקרַא ןשינָאמרַאהליפ ןטימ טנעגיריד-טסַאג סלַא

 ַא ןביוהנָא ןופ ןפוא םעד ןיא טיײהנטלעז ַא שממ טנעגירידדזָאוטריװ

 ןוא רעלַאמ ַא ןוא טעָאּפ ַא ןופ טײקטכַארטרַאפ רנעטלעז ַא טימ עיציזָאּפמָאק

 םעד ןעמערופסיוא ןוא ןקידנערַאפ ןופ רעגייטש םעד ןיא סרעדנוזַאב רָאג

 -רעד רע .ךעלנעוועגרעסיוא ןענייז "סעלַאניפ , ענייז .קרעוו ַא ןופ סקַאמילק

 זַא ןבירטרעביא ןייז טינ רָאג טעװ סע ןוא זינינַאקסָאט ןָא ליפיוזַא ךייא טנָאמ

 ,ינינַאקסָאט רעיינ ַא טסקַאװ סע

 רָאג טָאה ,ןרָאװעג טרעהעג טרעצנָאק ןפיוא ןענייז סָאװ קרעוו יד ןופ

 םעד םענייא טמערַאװעג ןוא ןטכיולעג ןבָאה סָאװ ןרעייפ יירד י ד
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 -יקסגרָאסומ ןעגנוזעגסױרַא טײקשיטנַאילירב ןוא ןח סיורג טימ סרעדנוזַאב

 טליּפשעג טָאה רעטסעקרַָא רעד ."גנולעטשסיוא ןַא ייב רעדליב , ס'לעווַאר

 םעד טּפַאכרַאפ שממ ןבָאה סָאװ ,רענעט עטרילָאּפ עשירעלַאמ עכלעזַא טימ

 ןעוועג זיא סע .ןטסעב םוצ טנײשעגסױרַא ילעטנַאק .רמ טָאה ָאד .םעטָא

 ,דַארג ןטסכעה ןופ טסנוק

 ךיוא רעטסעקרָא רעד טָאה טײקטרילָאּפ ןוא ץנַאגעלע רעבלעז רעד טימ

 ,רמ ןיוש זיא ָאד ."עדימַארימעס , ערוטרעװַא ס'יניסָאר ןעגנוזעגסיוא

 ס'יניסָאר ןופ רענעט יד .םייה רעד ןיא ךיז ייב קידנעטשלופ ןעוועג ילעטנַאק

 סױרַא לַאווק ַא ןופ יו ,ןסָאלפעג ןבָאה טפַאשרעריפ ןייז רעטנוא ערוטרעוװוָא

 רע טָאה טייקינוז רעקידנרירעמיש ןוא ןרילָאק טימ םי ַא .טייצ-סגנילירפ ןיא

 ןסירעגטימ שממ םלוע םעד טָאה סָאװ ,ערוטרעװַָא רעד ןיא טגײלעגנײרַא

 ,ט'פושיכ'רַאפ ןוא

 ןעסרעב , עיצזָאּפמָאק ינָאסוב יד ןילעטנַאק .רמ זיא ןעגנולעג רעקינייוװו

 רבחמ םעד ןופ דלוש יד רָאנ ,דלוש ןייז טשינ סע זיא רשפא ןוא ."קַאיגעלע

 -ץג ץיציזָאּפמָאק יד טָאה סָאװ ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןופ ךיוא ןוא

 טײקצנַאג ,טייקרָאלק עיציזָאּפמָאק רעד טלעפ סע .לָאמ ןטשרע םעד טרעה

 ךיילג רערעהוצ םעד טּפַאכרַאפ סָאװ ,קרעוװטסנוק ַא ןופ "הכרב:לזמ , יד ןוא

 .ןָא ביוהנָא ןופ

 ,טסילָאס ןטימ "לָאינַאּפסע אינָאפמיס , ס'ָאלַאל וצ ךיא םוק טציא ןוא

 ,ןריוטס קיזייא

 יד ןופ רענייא קידנעייז ,ןריוטס קיזייא זַא ,ןגָאז ןעק ךיא סָאװ ץלַא

 טָאה ,"ןדייר , וצ לדיפ ןייז ןכַאמ ןעק רעכלעוו ,ןזָאוטריוװ עגנוי עטסטבַאגַאב

 -סניא ןעוועג זיא רע .טייקנייש רערעדנוזַאב ַא טימ טליּפשעג לָאמ סָאד

 יו קידלקניפ טצירּפש סָאװ ,טנַאלַאט םענעגייא ןייז ןופ זיולב טשינ טריריּפ

 -וִצ טָאה רעכלעוו ,ילעטנַאק .רמ ןופ טנַאלַאט םעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןַאטנָאפ ַא

 ןופ ,רענעט ענעדייז ןופ ץענ ַא םיא םורַא טניּפשעג רעטסעקרָא ןטימ ןעמַאז

 סע .ןפַארגַארַאּפ עצנַאג ןוא ןצַאז עשילַאקיזומ עטמערופעגסיוא עקיטכערּפ

 זיב ןָאזעס ןופ ןטרעצנָאק עשינָאמרַאהליפ עטסנעש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 ,טציא

 יי .ג ,1952 ,1 .בעפ ,"לַאנרושז ןגרָאמ,
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 דיל ַא ןופ ןּבעל סָאד

 ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד ךיוא ןעמ טגעלפ ,ָאסורַאק ָאקירנע ,טלעוו

 -ַאב טָאה עמיטש סעמעוו ,ישטריוק ילַאג ןירעגניז רעטמירַאב רעד

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעבָאהביל-גנַאזעג ןענָאילימ טרעטסייג

 ןעוועג ןענייז סע .עטכישעג ןפַאשעג טָאה ערעּפָא רעד ןיא ןעמוק ריא

 טָאה ייז ןופ ענייק רֶעבָא ,רעירפ ךיוא ערעּפָא רעד ןיא סנירעגניז עסיורג

 ןשטנעמ .לַאווק ַא ןופ יו ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,רעביוצ ריא טגָאמרַאפ טשינ

 .ןעגנוזעג טָאה יז ןעוו ןרעוו טּפַאכרַאפ ךַאפנייא ןגעלפ

 זיא ָאגַאקיש ןיא) עקירעמַא ןיא טירטפיוא רעטשרע ס'ישטריוק ילַאג

 יד ןיא זיולב טשינ גנושַאררעביא סיורג ןפורעגסורַא טָאה ,(ןעוועג סָאד

 זיא ָאגַאקיש ץנַאג .םלוע ןטיירב םייב ךיוא רָאנ ,ןזיירק עשילַאקיזומ עגנע

 ןיהַא זיא סָאװ ,ןירעגניז רעשינעילַאטיא רעיינ רעד טימ םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג

 .עקירעמַא-דיז ןופ ןעמוקעגנָא

 ,1916 רָאי ןופ ,רעבמעווָאנ שדוח ןיא ,גָאטימכָאנ תבש ַא ןעוועג זיא סע

 ןופ עלָאר רעד ןיא ןטָארטעגפיוא טשרע וצ זיא ןירעגניז עטנַאקַאבמוא יד

 ַא רַאפ סָאװ ןוא ."אטעלָאגיר , ערעּפָא רערעלוּפָאּפ ס'ידרעוו ןיא "ַאדליג;

 ןבָאה רעטַאעט ןיא טנעוו יד !ןפורעגסױרַא טסלָאמעד טָאה יז עיצַאסנעס

 ָאװַארב ןוא ןטנעמסידָאלּפַא יד ןופ טרעטיצעג שממ טקַא ןטשרע ןכָאנ

 יד זַא ,טייוו ױזַא ףיוא .םוקילבוּפ ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג

 .,ןעוועג ןטרָאד ןענייז עכלעוו ,סרעטרָאּפער-קיזומ וד ןוא רעקיטירק-קיזומ

 ערעייז טימ ןטרַאװּפָא ןלָאז ייז זַא ,ןעגנוטייצ ערעייז וצ טרינָאפעלעט ןבָאה

 .עיצַאסנעס עסיורג ַא ןטכירַאב וצ ןבָאה ייז לייוו ,סעבַאגסיוא

 ,םַאנסיוא ןָא ,ןעגנוטייצ רעגַאקיש עלַא ןענייז ,קיטנוז ,סנגרָאמ וצ ףיוא

 םעד ןגעוװ ןעגנובײרשַאב עטרעטסײגַאב טסכעה טימ ןעמוקעגסױרַא

 -עג טָאה 'ןויבירט, רעגַאקיש יד .ַאנָאדַאמירּפ רעיינ רעד ןופ רעדנואוו

 רעד ףיוא ןלקיטרַא ןוא ןטכירַאב יד ןקורדוצּפָא קיטכיוו רַאפ ןטלַאה

 רעד ןופ רעקַאלפ ןטימ ןטכער ןיא ןעוועג זיא סע שטָאכ ,טייז רעטשרע

 -טנָארפ המחלמ עקידלּפַאצ יד טימ טייז-ייב-טייז .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 .ישטריוק ילַאג ןופ טירטפיוא םעד ןגעוו טקורדעג ןעמ טָאה סעיינ

 רעד ןיא רעגניז-רָאנעט ןטסערג םעד ןופ ןעמָאנ םעד טימ טייז ייב טיי ן
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 -עצ ןירעגניז רעטנַאקַאבמוא רעד ןופ ןעמָאנ רעד ךיז טָאה ָאגַאקיש ןופ

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא רעטעּפש ןוא ,עקירעמַא ץנַאג רעביא ןעגנולק

 טָאה ןעמ יוו ,גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ רַאלָאד טרעדנוה יירד יד טָאטשנָא

 וצ ןביוהעגנָא ךָאװ רעטשרע רעד רָאנ ריא ןעמ טָאה ,ןעגנודַאב ריא טימ ךיז

 .רעמ ךָאנ רעטעּפש ןוא ,גנולעטשרָאפ ַא רַאפ רַאלָאד טנזיוט עצנַאג ןלָאצ

 סָאד .עיפַארגָאיב ריא ,ישטריוק ילַאג ןגעוװ ךוב ַא סױרַא סנטצעל זיא'ס

 .אנעסָאמעל יס זיא רעסַאפרַאפ רעד ,"דיל ַא ןופ ןבעל סָאד , :טסייה ךוב

 רעד ןופ ערעירַאק עצנַאג יד יונעג ךיז רימ ןסיוורעד ךוב םעד ןופ

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא שיגַארט זיא ערעירַאק ריא יוװ ןוא ,ןירעגניז

 ףיוא טגינעקעג ישטריוק ילַאג טָאה ןבעל ריא ןופ רָאי קיצנַאװצ רעביא

 ןוא עקירעמַא-דיז ,עּפָאריײא ,עקירעמַא ןופ סעניב-ערעּפָא ענעדישרַאפ יד

 ןפורעגסױרַא םוטעמוצ טָאה ןעגניז ריא .טלעוו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא

 ןיא רעבָא .ןעמולב טימ ןפרָאװַאב םוטעמוא ריא טָאה ןעמ .גנוקיצטנַא סיורג

 ןסירעגרעביא גנולצולּפ ערעירַאק עשילַאקיזומ עסיורג ריא זיא 1924 רָאי

 .ןרָאװעג

 יד זיא עּפָאריײא רעביא רוט-טרעצנָאק ןכיײרגלָאפרע ַא ןופ ןטימ ןיא

 ַא יו לענש ךיז טָאה סעיינ עקיזָאד יד .זדלַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק ןירעגניז

 טָאה ןירעגניז יד ,םגה ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעגרעדַאנַאפ ץילב

 .דוס ַא סלַא סע ןטלַאהַאב וצ טכוזעג

 ַא ןסקָאוװעג ןץ'שיטריוק ילַאג ייב זיא טייצ רָאי ןצפופ עצנַאג ןופ ףיול ןיא

 טָאה יז .עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמוצכרוד טרעטיצעג טָאה יז ןוא ,"רעדיוג,

 עריא עגַאל יד זיא גָאט וצ גָאט ןופ רעבָא ,תוחוכ עריא עלַא טימ טפמעקעג

 ןזָאל ןוא ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז טָאה יז זיב ,רעגרע ץלַא ןרָאוװעג

 רעלופרילָאק ריא ןופ ףוס םענופ בױהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןרירעּפַא

 "דיל ַא ןופ ףוס רעד , -- ערעירַאק רעשילַאקיזומ

 ריא ןעיײנַאב וצ לָאמַאכָאנ ךוזרַאפ ַא טכַאמעג רעטעּפש טָאה יז

 טלעוו עשילַאקיזומ עצנַאג יד .עניב-ערעּפָא רעד ףיוא ערעירַאק עשילַאקיזומ

 ןעוועג זיא סע .גָאט ןקיזָאד םעד ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא סיורג טימ טָאה

 ןופ עלָאר רעד ןיא ןטָארטעגפיוא זיא יז ןעוו ,1925 ,טסוגיוא ןט-10 םעד

 יד ןיא טריסנָאנַא ןעוועג זיא סע ."םעהָאב ַאל , ערעּפָא ס'ינישטוּפ ןיא "ימימ,

 ןוא ,ָאידַאר רעד ךרוד ןרעוו טרעהעג טעו ערעּפָא יד זַא ,ןעגנוטייצ

 סונעג טָאטשנָא רעבָא .טרעהעגוצ טנװַָא םענעי ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ
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 זיא סָאװ ,לרוג ןשיגַארט םעד רעביא רעצ ןפיט טבעלעגרעביא ייז ןבָאה

 רעטמירַאב רעד טָאה עמיטש ענעדלָאג יד .ןירעלטסניק רעד ןלַאפַאב

 | ,טנידעג טשינ רעמ ןירעלטסניק

 רעד טרעדלישעג טרעוװו סע ואוו ,ךוב םעד ןיא ןלעטש עדנריר יד

 רעזעל םייב סױרַא טפור ,ןריא טירטפיוא ןקיזָאד םעד ןופ לַאפכרוד רעסיורג

 ,ןרערט

 זיא ץלַא סָאד סָאװ ,טימרעד ןעוועג רעסערג ךָאנ זיא ןופרעד עמַארד יד

 טָאה ישטריוק ילַאג ואוו ,טָאטש רעבלעז רעד ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ןעמוקעגרָאפ

 רעטעּפש זיא ןוא םלוע רענַאקירעמַא ן'רַאפ טירטפיוא ןטשרע ריא טכַאמעג

 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןרָאװעג טמירַאב

 -קירוצ ןצנַאגניא ישטריוק ילַאג ךיז טָאה לַאפכרוד ןשיגַארט םענעי טניז

 קיאור ךיז טבעל יז יו רָאי ןעצ ןיוש זיא סע .עניב-ערעּפָא רעד ןופ ןגיוצעג

 רעמָאה ,ןַאמ ןשידיא ריא טימ ןעמַאזוצ עינרָאפילַאק ןיא גרעב יד ןיא ץעגרע

 .טסינַאיּפ ריא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא סָאוװ ,סלעוימעס

 יד -- ,ןַאלימ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג קירוצ רָאי 56 טימ זיא ישטריוק ילַאג

 :מורַא ,גנַאזעג ןוא קיזוָמ ןופ ערעֿפסָאמטַא ןַא ןיא .ערעּפָא ןופ םייה

 ןרָאסעּפַארּפ עטסעב יד טימ ,רעגניז-ערעּפָא עטסערג יד טימ טלגנירעג

 ןָאטעג םענ ַא קשח סיורג טימ ךיז ישטריוק ילַאג טָאה ,גנודליב-םיטש רעביא

 -עג טשינ רעווש טָאה יז ,גנַאזעג ןופ טסנוק יד ןרידוטש ןוא קיזומ ןענרעל

 רעקידעגניז ַא טימ ןרָאװעג ןרָאבעג זיא יז לייוו ,ךיז רעביא ןטעברַא טפרַאד

 ןופ םעטָא רעד ,ןבעל ריא ןעוועג זיא גנַאזעג ,ליומ ריא ןיא דיל ַא ןוא המשנ

 סָאד .ןעגנוזעג יז טָאה ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ואוו .ןזעוו ןצנַאג ריא

 לגיופ ַא טרעהעג יז טָאה ןוא .ןּפיל עריא ןופ רעטנורַא טשינ לָאמנייק זיא דיל

 יז טָאה ןלערט עטסריצילּפמַאק יד ,ןעגנוזעגכָאנ ךיילג םיא יז טָאה ,ןעגניז

 ,טלקיצעגסיוא ןוא טלערטעגסיוא זדלַאה ריא טימ

 טימ ןעמַאזוצ .רענעש ןוא רענעש ןרָאװעג עמיטש ריא ןיא גָאט ךָאנ גָאט

 -נָא טָאה ןעמָאנ ריא .ןסיוו רעשילַאקיזומ ריא ןסקַאוװעג ךיוא זיא םעד

 ןדייר ריא ןגעוו לָאז ןעמ זַא גונעג טשינ רעבָא .ןַאלימ ןיא ןרעה ךיז ןביוהעג

 .ןעגנוטייצ יד ןיא ןביירש רעדָא

 ישזריאול זיקרַאמ ,ןַאמ ןטשרע ריא טימ ןפָארטעג ךיז יז טָאה רָאי 18 וצ

 וצ טָאה יז .טַאהעג הנותח ןוא טבילרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ירעמעס יד ישטריוק

 זיא סע ןוא ."ישטריוק, ןעמָאנ םעד ןבעגעגוצ ילַאג ןעמָאנ ןעשלדיימ ריא
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 ןיא ןרָאפעגסױרַא יז זיא ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא .ישטריוק ילַאג ןרָאװעג

 יז זיב עקירעמַא-דיז ןיא לזמ ריא טװאורּפעג טָאה יז .טלעוו רעטיירב רעד

 קילג ריא טָאה ָאד .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעמוקעגנָא ךעלדנע זיא

 ,עקירעמַא וצ טײקרַאבקנַאד סיוא .רענעט עטסכעה יד ףיוא טליּפשעגפיוא

 ןופ טגָאזעגּפָא ךיז יז טָאה ,טמירַאב-טלעוו ןרָאװעג יז זיא ריא ךרוד סָאװ

 רענַאקירעמַא ןַא ןרָאװעג ןיא ןוא טפַאשרעגריב רעשינעילַאטיא ריא

 ,ןירעגריב

 ךיז ןץ'טג ריא ךָאנ ךיילג טַאהעג הנותח יז טָאה טסינַאיּפ ןשידיא ריא טימ

 .ןבעגעגפיוא טשינ יז טָאה ישטריוק ןעמָאנ םעד רעבָא ,ןַאמ ןטשרע ןטימ

 ישטריוק ילַאג ןופ ערעירַאק ןוא ןבעל םעד ןגעוו ךוב ס'ַאנעסַאמ על

 רעבָא ,ןסירעגטימ ךַאפנייא טרעוו רעזעל רעד ןכלעוו ןופ ךס ַא טגָאמרַאפ

 ערעירַאק רעכייר רעד ןופ ףוס םעד טרעדליש סָאװ ,לטיּפַאק רעטצעל רעד

 .רעשיטַאמַארד טסכעה ַא זיא ,ןירעגניז רעטמירַאב רעד ןופ

 .י ,ג ,1945 ,16 .צעד ,"סטרעוורָאפ,

 הסנרּפ ס'דלעפסעטָאג

 ךיז סָאװ טימ ןבָאה ךיוא ןזומ ןוא ןפרַאד ןרָאיטקַא עשידיא זַא רעבָא

 זיא סָאד ךיוא ,עניב רעד ףיוא ןעמוקוצסױרַא סָאװ טימ ,ןזייווַאב וצ "==

 ,רָאלק

 ,טנַאירַאו ןקיטציא ריא ןיא "הסנרּפ, עידעמָאק ס'דלעפסעטָאג אנח

 זיא ,יעוודָארב טסיא ףיוא ,"רעטַאעט רעזנוא , ןיא טליּפשעג טרעוו סָאװ

 ךיא .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ןסעיּפ עטסנייפ יד ןופ ענייא

 םעד וצ רעבָא ,ןטייהנגעלעג עקידרעירפ ייווצ ייב ןעזעג עידעמָאק יד בָאה

 :סעטָאג זיא טציא .טשינ ייז ןעמוק עידעמָאק רעד ןופ לוגליג ןקיטציא

 ,גנולדנַאה יד .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא עידעמָאק ַא "הסנרּפ , עסעיּפ ס'דלעפ

 וצ ןוא .ןבעל ןקידלּפַאצ טימ טמעטָא ץלַא ,רעגייטש רעד ,ןענױשרַאּפ יד

 ,ןכַאל קַאמשעג ןוא ,ןכַאל לָאז םלוע רעד רעכלעוו ייב עידעמָאק ַא ןפַאש

 ,רָאלק זיא סָאד ,הסנרּפ ןבָאה ןזומ ןוא ןפרַאד ןרָאיטקַא עשידיא ז א
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 יד ןופ טשינ זיא סָאד ,ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעד יװ ןָא ביוהנָא ןופ ךיילג

 ,ןלַאפ עגנירג

 םרָאפ רעקיטציא ריא ןיא עידעמָאק יד סָאװ ,ךַאז-לזמ ַא ךיוא זיא סע ןוא

 סקַאמ טימ רעטַאעט רעזנוא ןופ עּפורט ענעטָארעג רעד וצ ןלַאפעגנײרַא זיא

 טליפ רעמ ךָאנ ןוא -- ןעמ טעז עּפורט עקיזָאד יד .ץיּפש רעד ןיא קישזָאב

 ןַא טימ זיולב טשינ עסעיּפ ס'דלעפסעטָאג וצ ןעגנַאגעגוצ זיא -- ןעמ

 -רַאפ טוג זיא סָאװ ,סָאמ רעשירעלטסניק ַא טימ ךיוא רָאנ ,סָאמ רעטסנרע

 זיולב טריטסעפינַאמ גנוריפפיוא עצנַאג יד .ןרָאװעג טריפעגסיוא ןוא טכַארט

 ָאד ךיוא זיא ,טייקטסנרע ןוא ןליוו ןַארַאפ זיא סע ואוו טרָאד זַא :ךַאז ןייא

 ,הכרב-לזמ

 ןָא ,קיטש-דמש ןָא ,רעטַאעט ןטכע ,רעטַאעט ןופ עיצַאטסעפינַאמ יד

 ,רעק ןדעי ןיא ,גיוב ןדעי ןיא ןענעקרעד ךיז טזָאל ,טייקשירעלעטשנַא

 עניימ ןוא .עסעיּפ רעד ןופ ןטקַא יירד עלַא ןיא לעטש ןוא גָאז ,שטיינק

 ןוא ןזיצערּפ ןייז רַאפ ן'קישזָאב סקַאמ וצ :ןעײג ןעמולב ןטעקוב עטשרע

 רָאטס ידנעק , ןשיגַארט תמאב םעד ןופ לָאר יד ןליּפשסױא םענעפילשעג

 זדלַאה ןטקיטשרַאפ ןוא ןרערט ענעטלַאהַאב ןופ ןָאט ַא טימ ,הנוי "רעּפיק

 וצ ;קידלּפַאצ-תונמחר ןוא קידנריר-שיגַארט זיא ,לרוג ןרעטיב ןייז ףיוא

 ַא טימ ,האל ןופ לָאר יד ןליּפשסיױוא ןקידלדורּפש ריא רַאפ ,ן'קישזָאב לזייר

 עריא ואוו ,טקַא ןטייווצ ןוא ןטשרע םעד ןיא לעיצעּפס ,ךעלעטניּפ-ןח ךס

 רַאפ ,ץ'יקסניפול קחצי ןוא ,ןשטיינק-רילָאק ךס ַא טימ ןעמעטָא ןטירטפיוא

 רעד ,דוד רָאטקודנָאק םעד ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא ןוויטַאערק ןייז

 תועונת עקיצילב סעמעוו ,"ץילב רעװַאכ , ןופ רעגלָאפכָאנ רעשיטַאנַאפ

 .רעליּפשיוש ןטבַאגַאב ַא ןופ ןענייז

 ןטרעלקרַאפטוג זייז רַאפ ,קַאז לטפעש :ךיוא ןענידרַאפ ןעמולב ןטעקוב

 רעד גיוא סעמעוו ןופ ,זָאסנַאשזד רעשזדענעמ םעד ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא

 טימ זיא ןוא טונימ ןייא ןייק ףיוא קעװַא טשינ טייג קנואוו רעשי'רזממ

 ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא ןקַאמשעג ריא רַאפ ,ן'ווָארבוד רתסא וצ ;טייקערטיכ

 סױרַא ךייא ייב טפור ןוא ןָא ךייא טקעטש סע גנולפייווצרַאפ סעמעוו ,עזָאר

 ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא ןטנוזעג ןייז רַאפ ,ץ'לעדנַאמ לארשי וצ ;עיטַאּפמיס

 ןייז רַאפ ,זווָאגָאר דוד וצ ;טייקידנרעק ןוא גנוגייצרעביא ךס ַא טימ ,לאקזחי

 יטיוו וצ ;יאול רעטייפ-זײרּפ םעד ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא ןקידָאדַאװַארב

 רעקיטסול רעד ןופ לָאר יד ןליּפשסיױא ןוא ןייטשרַאפ ריא רַאפ ,ן'וװַארבוד
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 ןיא עדַאלַאב יד ןעגניז ןקיצרַאה ריא רַאפ ,ןץ'דלָאגניג הרש וצ ;ַאטרעב הנמלַא

 עזָאר וצ :ענעצס-טערַאבַאק ַא רָאפ טמוק סע ואוו ,טקַא ןטירד םעד

 ַאלַאּפ .רעקרַאטש רעד עקייש ןייז רַאפ ,ןץ'דייז בקעי וצ ,ץגייווצנעזָאר

 .ָאנַאיּפ רעד ףיוא טײלגַאב טָאה ןָאסידַאק

 -רעטַאעט עטסעב יד זיא "הסנרּפ , ןופ גנוריפפיוא יד :לכה-ךס ןיא

 ,קרָאי-וינ ןיא ןָאזעס-רעטַאעט ןקיטנייה םעד ןופ גנולעטשרָאפ

 יי .ג ,1959 ,30 .נַאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 זָאוטריװ:-ןעּפ רעד -- רידַאנ השמ

 טײצרָאי ןט-10 ןייז וצ

 ,ןרָאי עגנַאל ןופ ףיול ןיא בָאה ךיא סָאװ ,רַאוטרעּפער ןסיורג ןיימ

 רעד ףיוא ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג סיוא-ךָאו ןוא ןייא-ךָאװ

 רעביא סעזייר ערעגנעל עטפָא עניימ ףיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא עניב-טרעצנָאק

 -ןײרַא ךיוא בָאה ןוא ,עקירעמַא-םורד ןוא -לַארטנעצ רעביא ,עדַאנַאק

 ןופ ךיוא דיל ַא ךיז טניפעג ,סדרָאקער ׁשַא ןוא ַאקעד ,רָאטקיװ ןיא ןעגנוזעג

 ,רידַאנ השמ

 בָאה ךיא .קרָאי וינ ,טייג-יס ןיא ,טכַאנרַאפ-גנילירפ ַא קנעדעג ךיא

 ,ןוז ןייז ןופ טלייצרעד רימ טָאה רע .םי םייב ץ'דלעפנעזָאר .ש טימ טריצַאּפש

 ןטימ ןיא .גנוניימ ןיימ ןרעה טלָאוװעג טָאה ןוא ןזח ַא ןייז וצ ךיז טנרעל סָאװ

 טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .רידַאנ השמ ןעגנַאגעגנָא זיא סעומש םענופ

 ,"גָאט , ןיא ןביירש ןביוהעגנָא גנַאל טשינ טָאה ןוא "טייהיירפ , יד טזָאלרַאפ

 .ןקורד ןבוהעגנָא גנַאל טשינ ךיז בָאה ךיא ךיוא ואוו

 ךיז רידַאנ טָאה -- .טנגעגַאב ךייא בָאה ךיא סָאװ ,ינדרי ,טוג רעייז --

 | ,ןפורעגנָא

 ? ונייהד --

 קיזומ ןביירש טלָאז ריא זַא ,ליוו ךיא סָאװ ,דיל ַא ךייא רַאפ בָאה ךיא --

 ,ָאידַאר רעד ףיוא סע ןעגניז ןוא

 ןופ רעטכיד עשידיא עטמירַאב ןופ רעדיל-טסנוק עשידיא יד ןשייוו ש
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 ףיױא טשינ ךיוא סָאװרַאפ ,ָאידַאר רעד ףיא רָאנ סעּפע סָאװ --

 ?ןטרעצנָאק

 ,ךייא וצ רעביא ךיא זָאל סָאד --

 טגנַאלרעד ןוא עלעטרַאק ַא סניימ ןעמונעגסױורַא ךיא בָאה -- ,טוג --

 .וצ רימ סע טקיש ןוא סערדַא ןיימ ךייא טָאנ -- .ןרידַאנ

 ַא טימ דיל סָאד ןעמוקַאב ן'רידַאנ ןופ ךיא בָאה ,רעטעּפש געט עכעלטע

 ,רימ טלעפעג סע יװ ןסיוו ןזָאל םיא לָאז ךיא :רעטרעוװ רָאּפ

 :דיל סָאד זיא טָא

 ,הלגע-לעב ַא ןיב ךיא,

 ! דרעפ ַא טסיב וד ןוא

 עדייב רימ ןגיל ,ונ

 ,.דרע רעד ןיא ןלייא ןעצ

 ,עינלעק רעד ףיוא ץיז ךיא שטָאכ,

 ,ןַאּפש ןיא טסיײיג וד ןוא

 עדייב זנוא רַאפ זיא ךָאד

 .ןַארַאפ תורצ רָאנ

 למיה ןופ זיא ױזַא;

 ! טרעשַאב עדייב זנוא

 לשטייב'ס טלַאה ךיא שטָאכ

 .דרעפ סָאד טסיב וד ןוא

 סעטָאלב ךרוד ןכירק רימ,

 ,טלעק ןוא רעגנוה ךרוד

 ,ןבעל ןיימ זיא ייוו זַא

 ."טלעוו ןיימ זיא טסיוו ןוא

 השמ טימ טַָאהעג םוטעמוא בָאה ךיא סָאװ ,גלָאפרעד םעד ןגעוו

 טָאה ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ףיוא ,ןדייר טשינ ָאד ךיא לעװ ,דיל ס'רידַאנ

 :סױרַא זיא סָאוװ ,רעלטסניק זיאס רעכלעוו ַא זַא ,טריסַאּפ טשינ רךָאנ

 ןייק ןייז טשינ לָאז ךַאז ַא ס'רידַאנ השמ טימ עניב ַא ףיוא ץעגרע ןעגנַאגעג

 רעד ןיא רעביירש עשידיא עטלייצעג יד ןופ זיא רידַאנ השמ .גלָאפרעד

 רעבָא .רעלטסניק ןדעי רַאפ הכרב ע'תמא ןַא ןענייז ןכַאז סעמעוו ,טלעוו

 .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ

 ,סָאד ןעוועג זיא ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןורסח רעטסערג ס'רידַאנ השמ
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 וצ ןרָאוװעג ןרָאבעג רע זיא ,ָאי ביוא ןוא .דיא ַא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע סָאװ

 ,ירפ

 ןרָאבעג ירפ וצ רשפא רידַאנ .מ זיא ,ןדיא ייב רעביירש ַא ןייז וצ

 ...ןעוועג

 דואווייה וצ ,שירעניוװ-שיגרעבנעטלַא רעטעּפ וצ ןעוועג זיא רידַאנ לייוו

 רעקירעיורט ךָאנ סָאװ ןוא -- רענעייל ןשידיא ןרַאפ שיאייוודָארב-שינורב

 ...רעביירש עשידיא עטסיימ יד רַאפ --

 סָאװ ,ןביירש ַא וצ טניואוועג ןענייז רעביירש רעשידיא עטסיימ יד

 ךיז ןצַארק טימ ;ןרעטש ןטימ טשטיינק'מ סָאװ ;רעגניפ ןבָארג ןטימ טיירד'מ

 רעגניפ ַא ןּפוטשנײרַא טימ ;זָאנ יד ךיז ןעּפולַאק טימ ;עצינליטַאּפ רעד ןיא

 ...המודכו ,ןרעיוא יד ןיא

 ,רעגניפ ענעשַאװעגּפָא טימ ,לגענ ענייר טימ רענייא טביירש רעמָאט

 גנירג ךיז טנעייל סע ,ָאי ,ןוא ,דמעה רעביוז ַא טימ ,ּפָאק ןטמעקרַאפ ַא טימ

 ! השעמ א טרעהעג ? גנירג ךיז טנעייל סע טסייה סָאװ ! טשינ סע גיוט --

 ...רעביירש ַא -- רימ ךיוא

 ,סָאמ ,ץעיצַאנָאט ,רילָאק ,ןושל שילַאקיזומ ,ןצַאז ענעפילשעג ,טײקרַאלק

 ןשינעלעטשרַאפ ןָא ,ןשינעליוהרַאפ ןָא ,ךעלדיירד ןָא ןביירש ,טייקטקעריד

 ...ךיוא דניק ַא ךָאד ןעק סָאד !עב -- ןשינעלעטשנָא ןוא

 רערעדנַא רעדעי ןוא ,רעבירש רעד זיא טשטנעבעג !דניק ַא

 יד ,תמא ןשירעדניק ןטכע םעד ךיז ןיא ןטלַאהפיוא ןעק סָאװ ,רעלטסניק

 ןוא ןרערט עשירעדני יד ,רעטכעלעג ןוא דיירפ עשירעדניק

 זיא סָאד .ןבעל ץנַאג ןייז -- תומימת ןוא ןח ןשירעדניק םעד ,גנורעטסײגַאב

 גָאט ןטצעל ןזיב ,גנוי קיביײא ,שירפ קיביײא טסנוק ןייז טלַאה סָאװ ,יוט רעד

 רערעדנַא רעדעי ןוא ,רעביירש ַאזַא .ןבעל ןייז ןופ ןוא ןפַאש ןייז ןופ

 ...טלַא טשינ לָאמנייק טרעוו ,סיוא טשינ לָאמנייק ךיז טּפעש ,רעלטסניק

 סָאד לייוו ,רעביירש ןימ םעד טָא ןופ ןעוועג זיא רידַאנ השמ ןוא

 טשינ לָאמנייק ,ןברָאטשעגּפָא טשינ לָאמנייק זיא םיא ןיא עשירעדניק

 ,טצילבעג קידנעטש ןביירש ןייז טָאה רַאפרעד ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא

 ברַאפ ןוא טכיל טימ ,ןוז טימ ,דלעפ ןופ יוט ןשירפ טימ טלקניפעג קידנעטש

 םיא ןיא קינייועניא טָאה סָאו ,טייקשירעדניק רעקיביײא רעד ןופ --

 ! ןעגנוזעג ןוא טלַארטשעג ,ןלָאװקעג ןוא טלעווקעג

 עלַא ןופ וויטָאמ-טייל ַא יו סױרַא ךיז טרעה וועיַארַאנ ןופ גנַאזעג סָאד
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 ןיא זַא ,תודע רעטסקרַאטש רעד ,ןמיס רעטסעב רעד זיא סָאד .קרעוו ענייז

 סָאד ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טלעווקעג ןוא טבעלעג טָאה ן'רידַאנ

 ןעוועג ןעגנופַאש ענייז עלַא ןענייז רַאפרעד ןוא -- עשירעדניק עטכע

 ,קיצילב ,שירעלַאפניא קידנעטש ,קידעבעל קידנעטש ,שירפ קידנעטש

 .ויטַאטישטער ןוא עיצַאזיוװָארּפמיא ,קיטמָארּפסקע ,קידמָאטּפַאר

 רעניילק רָאג ַא ןופ רענייא ןעוועג רידַאנ השמ זיא טסידָאלעמ ַא ןוא

 ןייא ןופ רעגניפ יד ףיוא ןלייצרעביא ייז ןעק'מ סָאװ ,רעביירש עשידיא לָאצ

 זַא -- !טליפעג רשפא רעמ ךָאנ ןוא -- ,טסואוועג רעכיז טָאה רע .טנַאה

 ױזַא ,שרעדנַא סעּפע טשינ ןוא ,קיזומ ןופ המשנ יד זיא עידָאלעמ יו טקנוּפ

 ןופ ,ץנַאט ןופ ,יײרעלַאמ ןופ יו --- ןביירש ןופ המשנ יד עידָאלעמ ךיוא זיא

 ץנַאג ַא ןופ וליפַא ןוא טסנוק ןימ רעדנַא רעדעי ןופ ןוא רוטּפלוקס

 | ,גנואוט רעכעלטנייוועג

 רעד ןופ טשינ זיא'מ ביוא ,רָאטיזָאּפמָאק רע'תמא ןייק ןייז טשינ ןעק'מ

 ,רעקיטערָאעט רעטסערג רעד ןייז רענייא געמ -- טסידָאלעמ ןייק רוטַאנ

 ןייז טשינ ךיוא ןעק ױזַא טקנוּפ .טלעוו רעד ןיא גָאלָאקיזומ רעטסערג רעד

 -- טסידָאלעמ ןייק רוטַאנ רעד ןופ טשינ זיא'מ ביוא ,רעביירש רע'תמא ןייק

 ןופ קיטש-דמש עלַא ןציזַאב ,םיללכ עלַא ןיא טנוװַאהַאב ןייז רענייא געמ

 ...טלעוו רעד ןיא רעטנרעלעג רעטסערג רעד ןייז ןוא ןביירש

 רעטולָאסבַא ןַא טימ טשטנעבעג ןעוועג רידַאנ השמ זיא ,םלוכ לעו

 ןקיצילב טימ ןוא טייקשירעטסיימ רעשירעביירש ןייז ןיא טײקשיזָאוטריװ

 ןעגנוזעג שינַאמלע זיולב טשינ טָאה טרָאװ סָאד .טייקשירעדניפרעד:ןושל

 .ןעפ ןייז רעטנוא ןרָאװעג ןרָאבעג שינידוה שממ זיא רָאנ ,ןעּפ ןייז רעטנוא

 עינָאפמיס-ביירש רעד ןופ רעטסיימ-טרעצנָאק ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא רע

 ץנַאג ַא זיא סָאד סָאװ ,עינָאפמיס-טרָאװ רעד ןופ רעטסיימ-טרעצנָאק ַא ןוא

 עיצַאניבמָאק ַא ,רָאנ ,טעטילַאינעג ןוא גנוכיירגרעד ןופ הגרדמ עקידנגונעג

 | ! רעדניפרעד ןוא זָאוטריװ ןופ

 לָאמנייא ךיא בָאה ליומ ןייז ןיא סָאוװ ,סויוועזעוו רעד יוו טקנוּפ

 טימ ןַאפ ענרעּפוק עקיזיר ַא יו סיוא טעז סָאװ ,ןקוקוצנײרַא טגַאוװעג

 :לרעּפ עקידלקניפ טימ טלקנירּפשַאב ,עקריס עלעג יװ ,ַאװַאל רעסייה

 טשינ לָאמנייק טרעה ןוא טשינ טור סָאװ ,ךעלרעייפ עניילק יוװ ,ךעלעגייא

 -טרָאװ טימ טלקניפעג לָאמעלַא ןעּפ ס'רידַאנ השמ טָאה ױזַא -- ןדיז וצ ףיוא

 קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,טייקשירעדניפרעד-ןושל ןוא טפַאשרעטסיימ
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 סָאװ רעטסיימ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ טלרעּפעג

 -עטסיימ יד רעטנוא עבטמ ענעסָאגעגסיױא קיטש ןייא יוװ ןעזעגסיוא טָאה

 ,רעסיג-עבטמ ןשיזָאוטריװ ַא ןופ טנעה עשיר

 "בשוימ ,טיײקליבַאטס :זיא ,ןביירש ס'רידַאנ השמ ןיא טלעפ סע סָאװ

 ףיוא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא רע .טײקצנַאג -- ןוא טײקנטלַאהעגסיױוא ,טייקיד

 עצנַאג ןייק טשינ רעבָא ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןופ סליּפָארּפ ןלָאמ ןוא ןענעכייצ

 םעד ,ןַאלּפ ןלַאינעג םעד ץלַא ןופ ךיז רַאפ טעז ריא .רע'מינּפ

 ריא .עדייבעג עצנַאג עטקידנערַאפ ַא ןטלעז רעבָא ,ןינב ןשינָאטקעטיכרַא

 ,רעטסנעפ ַא ָאד ,ןטימ ַא טרָאד ,בײהנָא ןַא טלעפ ָאד זַא ,םיא ייב טניפעג

 יירד טימ רדח ַא ריא טעז ָאד ,זינרַאק ַא טרָאד ,דַאסַאפ ַא ָאד ,קינַאג ַא טרָאד

 ,המודכו ,ךַאד ַא ןָא רַאודוב ַא טרָאד ,טנעוו

 ןבעל סָאד ןעד זיא ? ליבַאטס טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעד זיא -- רעבָא

 ףיוא סָאװ ,שטנעמ רעד זיא ? קיד'בשוימ רוטַאנ יד ןעד זיא ? ןטלַאהעגסיוא

 שרעדנַא טשינ זיא סָאװ ,"הריציה-ריחב, רעד זיא רע זַא ,טגָאזעג טרעוו םיא

 ןצנַאגניא סָאַאכ ןיוש זיא ? םָאקלופ ,"םיקולא םלצב , ןרָאוװעג ןפַאשַאב יו

 ױזַא עקַאט ןיוש רימ ןטלַאה ? דרע רעד ןופ םינּפ םענופ ןרָאוװעג טפַאשעגּפָא

 רעדנַא זיא'ס רעכלעוו רעדָא ,רעביירש ַא ןעק ױזַא יו ? "תישארב , ןופ טייוו

 ?טענַאלּפ םעד ףיוא םַאנסיוא ןַא ןייז ,רעלטסניק

 ,טייקיד'בשוימ-טשינ ,טײקליבַאטס:טשינ ס'רידַאנ השמ ןיא זַא טרפב

 ,טייקנייש ליפיוזַא טגיל -- טײקצנַאג:טשינ ןוא טײקנטלַאהעגסיוא-טשינ

 סָאד ץוחַא ! טסנוק ליפוזַא ןוא ,טײקשיזָאוטריװ ,טייקשירעטסיימ ליפיוזַא

 ץלַא ןופ וויטָאמ-טייל ַא יו סױרַא ךיז טרעה סָאװ ,וװעיַארַאנ ןופ גנַאזעג

 ַא יו סױרַא ךיז טרעה סָאװ ,גנַאזעג טייווצ ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא ,קרעוו ענייז

 עקרַאטש ןייז :זיא סָאד ןוא -- קרעוװ עלַא ס'רידַאנ השמ ןופ וויטָאמ-טייל

 לָאר יד רדסכ טליּפשעג טָאה רע שטָאכ -- ןיײלַא ךיז טימ טייקנדירפוצמוא

 ...םענעדירפוצטסבלעז םענופ

 טָאה רע סָאװ ,טיטעּפַא ןשירעביירש ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רידַאנ השמ

 א ןביירש ןייז ןיא ךיז טליפ סע .ןליטש טנעקעג טשינ לָאמנייק םיא

 ךָאנ שינעגָאנ ןוא שינעקנעב עקרַאטש ַא ;טיײיקטקידירפַאב-טשינ עקידלַאװג

 טשינ סע טסנעק ןוא המשנ רעד ףיוא ,ןצרַאה ןפיוא ריד ייב טגיל סָאװ סעּפע

 סָאװ ,רעטרעוו ענעדלָאג טימ ליומ לופ ַא טסָאה וד שטָאכ ,ןדײרסױרַא

 -סיוא רשפא ןעק סָאװ ,סעּפע ;ןגלָאפסיױוא ריד טונימ רעדעי טיירג ןענייז
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 ,םורב ַא ךרוד ,ץפיז ןליטש ַא ךרוד ,קילב ןעמוטש ַא ךרוד ןרעוו טקירדעג

 ...רשפא -- ןוגינ ןעמוטש ַא ךרוד

 ירפ וצ רע זיא ױזַא ,ןרָאװעג ןרָאבעג ירפ וצ זיא רע יו ױזַא ! דָאש ַא

 | ...ןברָאטשעג

 :ןעגנוזעג שירעטסיימ-קירעיורט קילַאיב טָאה ױזַא יו

 ,דוע ונניא וארו -- שיא היה,

 ,הזה שיאה תמ ונמז:םדוק

 ,"הקספנ עצמאב וייח תרישו

 .רעמ םיא ָאטשינ ןוא -- שטנעמ ַא ןעוועג זיא'ס ,)
 .ןברָאטשעג ,שטנעמ רעד ,רע זיא טייצ רעד רַאפ
 (."ןטימ ןיא טקַאהעגּפָא זיא דיל-סנבעל ןייז ןוא

 .י .ג ,1954 ,21 יַאמ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 ןקנַאדעג עקיד'הנשה-שאר

 ןופ ליּפשרָאפ םעד ןָא טגָאז רפוש םענופ לַאש רעד .ןרעה ןיוש ךיז

 ,גנורעטנענרעד-שטנעמ ןוא -טָאג םעד ןופ ,עמַארד-רעכעלטעג

 ,גנונעקרעד ןוא גנונעקרענָא

 ,ןדיא ןייא ןופ רָאנ ,ןסעומש דניצַא ךיא ליוו ללכ םענופ טשינ רעבָא

 ןוא ,טעז רע ױזַא יו ,ינדרי יולה םהרבַא-םייח ןב יכדרמ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ

 ריא ןיא עינָאפמיס-םיארונ םימי עקיזָאד יד טליפ רע ױזַא יו ,רעמ ךָאנ

 ,טיקידװעגָאז ןוא גניזעצ ריא ןיא ,ליּפשרעדנַאנַאפ רערָאג

 יז בָאה ךיא זַא ןוא ,רענייב עניימ ןיא ףיט טגיל עינָאפמיס עקיזָאד יד זַא

 טשינ םענייק ָאד ךיא ףרַאד ,ךלימ סעמַאמ ןיימ טימ םענייא ןיא טּפַאזעגנייא

 ,ןעגניז ןיימ ןופ ,ןענווַאד ןיימ ןופ סע ןסייוו ךימ ןענעק סָאװ יד .ןלייצרעד

 ,הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו סעיצקעל ןטלַאה ןיימ ןופ ,ןביירש ןיימ ןופ

 -מיס-םיארונ:םימי יד זיא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןלַאװק עלַא ןופ

 טָאה סע רעוו .לַאװק רעטסקיטכיוו עמַאס ןוא רעטספיט עמַאס רעד ,עינָאפ

 ,סרעמע עלופ ןּפעש םיא ןופ ןעק ,המשנ ַא ןוא ץרַאה ַא ןוא ןרעיוא רָאנ

 .ןבעוועג עשילַאקיזומ יילרע'לכ רַאפ הניגנ טימ סנפיוה עצנַאג

 טזָאל עינָאפמיס-םיארונ:םימי יד .לעווש רעד ףיוא טייטש הנשה שא רך
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 ,ןשטיינק ןוא ןגיוב ,זןעמערופ ןוא ןטענק ךיז טזָאל לַאוװק רעקיזָאד רעד

 -כעלטעג יד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא לַאװק רעדנַא םוש ןייק יו

 ןדלַאפ עלַא ןופ ,ןטלַאּפש עלַא ןופ סױרַא טגניז לַאווק ןקיזָאד םענופ טייק

 .ןעמיוז ןוא

 -םימי רעקיזָאד רעד םורַא ךיז טערָאּפ סע רעוו ךיז טדנעוו יאדווַא

 וצ ךיז רָאט ,"ןצרַאה ןיא טָאג, ןָא ,"השודק , ןָא שטנעמ ַא .עינָאפמיס -םיארונ

 רענייר ַא טימ ,טנעה ענייר טימ ןייגוצ ריא וצ ףרַאד'מ .ןרירוצ טשינ ריא

 ,ןסייבנייא ןענעק יז ףרַאד'מ ,ןייצ עקרַאטש ןבָאה ריא וצ ףרַאד'מ ;המשנ

 ץרשכ ַא ןוא ןגָאמ ןשידיא ןטנוזעג ַא ,ןייצ עקרַאטש ןבָאה ריא וצ ףרַאד'מ

 , ..ליומ ןשידיא

 עקירעמַא ןיא ןיב ךיא זַא ,ןרָאי ליפוזַא ןיוש :ךיא טכַארט לָאמנייא טשינ

 יד ךיז ןרעטנענרעד סע ןעוו ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא רָאפ טמוק סע סָאװ עז ןוא

 המשנ ןוא ץרַאה ןיימ טרעוו ,"געט-עקיטכרָאּפ , יד ,געט עקיד'מיארונ:םימי

 :רַאפ רעזעיגילער ,טייקיטכרָאפ רעמערַאו ליפיזַא טימ ןסָאגעגנָא

 ךיא בעל ? סע ךיא זייוַאב ױזַא יוו -- טײקטבילרַאפ-טָאג ןוא טייקטרעלק

 ואוו דנַאל ַא ןיא ;ערעפסָאמטַא רעשידיא ַא ןָא ןצנַאגניא דנַאל ַא ןיא ךָאד

 ןוא קיד'הרשּפ ,קיבעגכָאנ ןוא ךייוו ןרָאװעג ןענעז עטסמורפ עמַאס יד וליפַא

 טשינ ביוא ןגיוא יד ןטלַאה ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ואוו דנַאל ַא ןיא ;קידנגיוברַאפ

 טשינ ןוא קידוועעז טשינ ךיז טכַאמ ןעמ ןוא טכַאמעגוצ בלַאה זיא ןצנַאגניא

 טשינ ךיז זָאל ךיא .געוו םענעגייא ןיימ רימ ייג ךיא ...רעבָא .קידנרעה

 רעגנירג ןייק טשינ זיא סע שטָאכ ,םענייק ןופ ןסיירטימ ןוא ןּפעלשטימ

 ...ןינע

 ,"ןיד-רזג ןכעלקערש , ןרַאפ ארומ ןייק טשינ זיא סע ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 געט עקיד'מיארונ:םימי יד ןיא סָאװ ,"טײקטבילרַאפ-טָאג , סיואכרוד ַא רָאנ

 ,דומע םייב קידנעייטש ליפ ךיא ."םילכ, עלַא ףיוא רימ ןיא ךיז יז טליּפשעצ

 ןוא סיפ עניימ רעטנוא טנערב סע יוװ ,טרעקַאלפ ןוא טרעייפ רימ זיא ץלַא יו

 רעכעה ץלַא ךיז ןעיצ ןעמַאלפ עיולב יד יו ;גנורעטסײגַאב יד טגייטש סע

 ...ףױרַא למיה םוצ רעכעה ןוא

 ללש ַא טימ ,ןליפעג ןוא רעטרעוו טנזיוט טימ רימ וצ דער הליפת רעדעי

 ןיא ןעגניזסיוא ןוא ןשטייטסיוא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג ןופ

 עשילַאקיזומ ןוא ןדרָאקַא-עקיד'המשנ ,ןרילָאק עקיד'הניגנ יילרע'לכ

 .סעטנעל
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 ץרא-ךרד םוצ רעבָא ,טרָאװ:-דיל ןרַאפ ץרא-ךרד סיורג ךיא בָאה יאדווַא

 -הליפת ןכרוד לייוו ,רַאפרעד רשפא .טשינ סע טמוק טרָאוװ-הליפת ןרַאפ

 -ליפ ןוא טכע ױזַא לייוו ,קלָאפ ןרָאג םענופ ץרַאה סָאד סױרַא טדער טרָאװ

 רעד ןופ ןקע ענעדישרַאפ ןיא תורוד ןופ ךשמ ןיא טרעטיילעג-טייקידנעניימ

 ...טלעוו

 דומע ןרַאפ ייטש ךיא ןעוו ךיילג רימ וצ זיא רעוו . ..."שעממ ינעה יננה ,

 זיא סָאװ ,הליפת עקידנביוהרעד-ךיוה עקיזָאד יד ןגָאז-גניז וצ ןָא ביוה ןוא

 ןוא הנשה-שאר ייס ,ףסומ ןרָאג םוצ לסילש ַא יו ןזח םעד ןרָאװעג ןבעגעג

 ,טייקיד'םימחר ,הבשחמ ליפיזַא טימ ןדָאלעגנָא זיא סָאװ ,רוּפכ םוי ייס

 טשינ רימ ייב סע טנעק ריא ,ןיינ ? ךיילג רימ וצ זיא רעוו --- טייקיד'תוחילש

 ;עניימ ןצנַאגניא זיא הנווכ יד ! טלעוו רעד ןיא טלעג םוש ןייק רַאפ ןפױוקּפָא

 סָאװ הנווכ ַא :רעטרעװ ןייק ןיא ןבעגרעביא טשינ ךיז טזָאל סָאװ הנווכ ַא

 ןיימ ןיא יז ןגָארט וצ ןוא ,יז ןייטשרַאפ וצ ,יז ןליפ וצ חוכב ןיב ןיילַא ךיא רָאנ

 ,..ןצרַאה

 ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,קנַאדעג םעד לָאמַאכָאנ ן'רזח'רעביא ָאד ליוו ךיא

 רעמורפ קרַאטש ןייק ןייז אקוד טשינ ףרַאד'מ זַא ,טגָאזעג לָאמנייא טשינ

 -םימי יד ןופ ןבָאה וצ האנה ידכ ,ללכב שטנעמ רעזעיגילער ַא ןוא ,דיא

 .םינוגינ עקיד'מיארונ:םימי עקַאמשעג יד ןופ ןוא תוליפת עקיד'מיארונ

 עשידיא עלעציּפ ַא ןוא ץרַאה שידיא עלעקיטש ַא ןגָאמרַאפ רָאנ ףרַאד'מ

 םענופ לייט ַא יו ןליפ ךיז ךיוא ףרַאד'מ .רעמ טשינ ןוא סָאד -- המשנ

 עיצידַארט עשידיא ,טײקטלצרָאוװרַאפ עשידיא ךיז ןיא ןבָאה ןוא רובצ ןשידיא

 . ..טייקדנובעגוצ עשידיא ןוא

 .שממ ןײלַא ךיז ןופ ךיז ןעגניז ןוא ןגָאז תוליפת עקיד'מיארונ:םימי יד

 סָאװ ץלַא ,ייז ןייטשרַאפ וצ .ייז ןליפ וצ ןעגנערטשנָא טשינ ךיז טפרַאד ריא

 ןרעיוא ערעייא ןזָאל ןוא ץרַאה רעייא ןענעפעפיוא ןיא ןָאט טפרַאד ריא

 ןיא ןײרַא טשינ טקוק סָאװ ןזח ַא טייטש דומע םייב ןעוו טּפיוהרעביא ,ןרעה

 סיואכרוד ןעמוק סָאװ תוליפת -- רוזחמ ןטלַא םעד ןיא רָאנ ,"ןטָאנ, יד

 רָאנ ,זנטעש ןייק טימ טשימעגסיוא טשינ זיא סָאװ הניגנ ַא ןוא ןצרַאה םענופ

 ...תואחסונ-עקיד'מיארונ:םימי יד ןופ טייקיד'תמא יד ךיז ןיא טגָאמרַאפ

 ןלעו עלַא ןוא ,"םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעיו;

 סעּפע ןייז ךָאנ ןעק .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןליוו סטָאג ןָאט וצ דנוב ןייא ןרעוו

 :רַאפ רימ ןענעק ךָאנ סָאװ ? ןופרעד סרעכעה סעּפע ,טייקכעלרעייפ רעמ
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 ןרעוו ןופ -- "תחא הדוגא , ןופ יו ןע'מולח רימ ןענעק ךָאנ סָאװ ןופ ,זעגנַאל

 ,ןשטנעמ ןקיניזטסואווַאב ןדעי ןופ לַאעדיא רעד ךָאד זיא סָאד ! ? דנוב ןייא

 ! המשנ ןייז ןיא רעטיצ ַא טימ דיחי ןדעי ןופ

 -םימי יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש עיצַאטסעפינַאמ-רוביצ עקיטסייג ַא

 ךיז טזָאל יז ,תוירחא יד טליפ רוביצ-חילש רע'תמא רעד .געט עקיד'מיארונ

 רעטסנעש רעד ,רוביצ-חילש ַא ןייז וצ ןוא .םענייז גָאז ןוא גניז ןדעי ןיא ןליפ

 ןיא טרָאד טייטש יו ! טייקיניילק ןייק טשינ זיא ,ןדיא ייב "לטיט-סקלָאפ,

 ךמע יניע לארשי תיב ךמע יחולש תויפיּפ םע היה , הליפת-רעקיד'פסומ רעד

 ,ןזח םענופ תוליפת יד ףיוא סיוא ןקוק קלָאפ םענופ ןגיוא יד -- "תויולת םב

 לייוו ןוא .ןרעוו טרעהרעד ןוא ץַאלּפ ןקיטכיר םעניא ןעמוקנָא ןלָאז ייז זַא

 רָאט ןזח רעד סָאװ ,תוירחא ןַא ,סיורג רעייז ןזח םענופ תוירחא יד זיא ,ױזַא

 ...ןסעגרַאפ טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא

 ןייק ןענווַאד םענופ ןכַאמ טשינ טסלָאז וד -- "עבק ךתליפת השעת לא,

 סע ןענעק עקירעמַא ןיא םינזח עקיטנייה יד ןופ לפיוו .עיצַאטנעמיגער

 ןטנרעלעגסיוא םעד ,ייז ןופ ןטָאנ לטעלב סָאד קעװַא טמענ ? ןזיײווַאב

 יד סָאװ קילג ַא רעבָא זיא .םינזח סיוא ןרעוו ייז ןוא ,וויטַאטישטער

 ,םינזח יד ןופ רעסעב רָאה ַא טשינ ןענעז עקירעמַא ןיא רענווַאד רעקיטציא

 ,רענוװַאד רענַאקירעמַא ןקיטציא םעד ייב .עיצַאוטיס יד טעװעטַאר סָאד ןוא

 ַא טימ "שעממ ינעה יננה, טגָאז ןזח רעד יצ דיישרעטנוא רעּפַאנק ַא טכַאמ

 רעיײודָארב ַא סעּפע ןופ רָאג רעדָא ,"ןקרוּפ םוקי, ,"הרוטפה , רעד ןופ ןוגינ

 ךָאנ ךיז ןעניפעג טרָאד ןוא ָאד .ןסיוו וצ ןָא טשינ טבייה רע ;לדיל-רעטַאעט

 -עג ע'תמא יד ךָאנ ןעקניידעג סָאװ ,ןדיא עשימייה טימ ךעלעזניא עניילק

 ןייק ןפיוקרַאפ טשינ ןעק ןעמ ןוא תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי עקַאמש

 ...ייז לעמ-ןצייוו רַאפ עווָאלָאּפ

 ןעק ,ךעלזניא עשידיא עניילק יד טָא קנַאד ַא זַא ,ןקרעמַאב ָאד ףרַאד ךיא

 ןוא ןליפ ,ןענװַאד ןפוא ןיימ טימ ןייגנָא ןוא ןעיידעג ךיא יו ןזח ַאזַא

 ןשידיא םעד טלגיּפשעגּפָא לָאמעלַא טָאה סָאװ ,הניגנ עשידיא יד .ןטכַארט

 -סיוא טשינ לָאמנייק ךיא לעוװ ,הנומא ןוא ןוחטב ,הרובג ןוא ףמַאק ,טסײג

 ןוא עטסנעש יד ןופ ןייז ייז ןגעמ -- ןוויטָאמ עדמערפ םוש ןייק ףיוא ןטייב

 ץלַאז יו זיא ,רעיוא ןיימ רַאפ תונזח ןיא ןָאט רעדמערפ ַא .עטסקידנעיצנָא

 ...דנואוו ַא ףיוא

 םעניא טײטשַאב ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןזח ן'תמא ןַא ןופ טייקסיורג יד
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 טגָאז סנױזַא סָאװ ,ןרעה ךימ רע טזָאל סנױזַא סָאװ --- "ןל-עמשמ-אק-יאמ;,

 תמחמ ,םינזח ןרעוו וצ ןָאטעג -ּפַאכ ַא ךיז ןבָאה טיילעגנוי ליפוזַא ! ? רימ רע

 -וצ טשינ ייז ןעמ טָאה ייװדָארב ףיוא ;ןרעװ טנעקעג טשינ ייז ןבָאה סערעדנַא

 זיא םעד ץוח ןוא ;טשינ יאדווַא עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר רעד וצ ןוא ,טזָאלעג

 ןעמ ,יִא .עיסעפָארּפ עטלָאצַאב עטוג ַא ץלַא ךָאנ עקירעמַא ןיא תונזח

 סָאװ ,ןדיא ואוו-ץעגרע ךָאנ ךיז ןעניפעג ? סָאװ זיא ,ונ -- רעטנוא "טקניה,

 סָאװ ןוא ,טײדַאב חסונ סָאװ ןוא ,זיא ןזח ַא סָאװ ןעייטשרַאפ ןוא ןסייוו

 | ...טסייה הדובע סָאװ ןוא ,טניימ ןענווַאד

 סָאד ,ףיט רעד ןיא רָאנ ,ךיוה רעד ןיא טשינ טגיל תונזח ןופ חוכ רעד זַא

 טרָאװ ןדניב ןופ עיצַאניבמָאק יד זַא ןוא .ןדיא ךעלעפייה עקניניילק ןסייוו

 ,טרָאװ-הליפת טימ גנַאלק טּפיוהרעביא ,טרָאװ טימ גנַאלק ןוא ,גנַאלק טימ

 .ןדיא ךעלעפייה עקניניילק ןסייוו סָאד ךיוא ,ע'טושּפ ןייק טשינ זיא

 ןטימ יא ןָאט וצ סָאװ טסייוו ןוא דומע םעד דיל תמאב טָאה סָאװ זזח ַא

 רענוװַאד םעד ןביוהרעד וצ לגוסמ זיא ,ןוגינ-חסונ ןטימ יא ןוא טרָאוװ-הליפת

 ַא טגָאמרַאפ ,םיארונ-םימי יד ןופ גנַאזעג-הליפת סָאד .תוממורתה סיורג וצ

 זַא ,טנָאמרעד ץעגרע טרעוו "רהוז , ןיא .ךיז ןיא רילָאק ןוא טייקיברַאפ ךס

 ,רעפעשַאב ןייז וצ ןשטנעמ ןופ הדובע עטסרעייט ןוא עטסערג יד זיא הליפת

 ןרַאפ םיארונ:םימי ייטש ךיא ןעוו ליואוו ױזַא רימ זיא רעבירעד ןוא

 -הליפת ןשידיא ןופ ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה ! דומע

 ץלַא ןופ ןוא ןביירש ןיימ ןופ ןָאפ יד יוװ ,ןעגניז ןוא ןענוװַאד ןיימ ןופ ,טרָאװ

 ...ןבעל ןיימ ןופ וויטָאמ רעד זיא ,וט ךיא סָאװ

 ,אקיסקעמ ,1971 ,18 .ּפעס ,"עמיטש יד;
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 "ןייארַאפ-גנַאזעג , סטרעּבליז

 רעד ןכלעוו ןופ ,"ןייארַאפ גנַאזעג סטרעבליז, םענופ טרעצנָאק

 ןוא טנעגיריד רעד זיא סטרעבליז לעװַאז רָאטיזָאּפמָאק רעטמירַאב

 -נירגעג רָאכ םעד רע טָאה קירוצ רָאי ןצכעז טימ .רעטייל רעשילַאקיזומ

 רעכעלרעי רעט-17 רעד ןעוועג זיא קיטנוז ןקירָאפ ןופ טרעצנָאק רעד .טעד

 ַא ןיא סיױרַא טערט "ןייארַאפ גנַאזעג סטרעבליז , רעד ןכלעוו ףיוא טרעצנָאק

 ןעגנופַאש עטסעב יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,קיזומ רעשידיא ןופ םַארגָארּפ

 ןופ ןוא דיל ןכעלמיטסקלָאפ ןופ ,דיל ןשיסַאלק-שידיא םענופ טיבעג ןפיוא

 ,הניגנה-רצוא ןשיגרוטיל

 סױרַא טשינ טזייוו םלוע רעניימעגלַא רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 קיזומ רעשידיא רעד ןוא ןטרעצנַאק עשידיא רַאפ גנורעטסיײגַאב ליפוצ ןייק

 ערעסעב ערעזנוא ןופ ךס ַא ןטלַאהעגּפָא טשינ סע ןגעווטסעדנופ טָאה ,ללכב

 רעד תכוטל טעברַא רעשירעפעש רעייז טימ ןײגנָא ןופ רעקיזומ עשידיא

 רָאג ןפַאש וצ ןזיווַאב ָאד ייז ןבָאה ןרָאי ןופ ךשמב .קיזומ רעשידיא

 סָאװ ןופ ,סעמעט עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ףיוא סעיציזָאּפמָאק עקיטכערּפ

 .ןרָאװעג טרעכײרַאב ךס ַא זיא רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא יד

 עטסדנטײדַאב ערעזנוא ןופ רענייא סיוועג זיא סטרעבליז לעװַאז ןוא

 -עגלַא רעד וצ ןגָארטעגיײב ליפ טָאה סָאװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא ןטנעגיריד

 ןייז .קיזומ רעשידיא רעד ןופ גנורעכײרַאב ןוא גנורענעשרַאפ רעניימ

 גנוי רָאג ךָאנ זיא רע ןעוו ,1902 רָאי ןופ ןָא ךיז טביוה טייקיטעט עשילַאקיזומ

 ,"רימזה , רעשזדָאל ןטמירַאב ןופ רעטייל-קיזומ ןוא טנעגיריד רעד ןרָאוװעג

 ןדיא ייב רָאכ ןטסעב םעד רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ

 ,ןלױּפ ןשירַאצ ןיא

 ָאד ךיוא דלַאב טרעוו רע .עקירעמַא ןייק סטרעבליז טמוק 1920 ןיא

 ןָא טביוה ןעמָאנ ןייז ןוא ,ןרָאכ טריגיריד ,סעיציזָאּפמָאק טפַאש רע .טמירַאב

 ס'קילַאיב וצ קיזומ טביירש רע .עקירעמַא רעביא ןרעוו טמירַאב לענש

 ,רעטכיד עשידיא עטמירַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא רעדיל ס'נעזייר וצ ,רעדיל

 ,טרָא םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא טרָאװ סנעמעוו

 יד ןופ ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,תוליפת עזעיגילער וצ קיזומ ךיוא טביירש רע

 רעכעלרעי רעד ןעמוקעגרָאפ לָאה ןוַאט ןיא זיא ,טנווָא קיטנוז ןקירָא 5
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 -ַאב ליואוו םיא זיא חסונ רעשידיא רעד .עקירעמַא ןיא םינזח עטסמירַאב

 -מַא רע זיא ,דמערפ טשינ םיא זיא תוליפת עשידיא ןופ לַאװק רעד ןוא טנַאק

 סנעמעוו תוליפת עזעיגילער וצ קיזומ ןסַאפרַאפ וצ טסַאּפעגוצ ןטסעב

 גנַאלק רעשידיא רעד .קרַאטש ןוא ףיט ױזַא טליפ רע רעטיצ ןוא טייקילייה

 ,הליפת ַא זיא סָאד יצ ,רענייז עיציזָאּפמָאק רעדעי ןופ סױרַא םיא ייב טלעווק

 קינעוװניא ןופ םיא ייב טסילפ ןָאט רעשידיא רעד .דיל ענרעדָאמ ַא רעדָא

 סיואכרוד ַא ןעגנופַאש ענייז ןגָארט רעבירעד ןוא ,סױרַא ןצרַאה םענופ

 ,ברַאפ ןוא רילָאק ןשידיא ַא טימ טבעוועגכרוד ןענייז ןוא רעטקַארַאכ ןשידיא

 דימת זיא ןוא ןדיא ייב טרָא ןכיוה ַא ןעמונרַאפ לָאמעלַא טָאה הניגנ

 טײלגַאב טָאה ןוגינ רעד .ןבעל רעזנוא ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןעוועג

 טָאה רע .ןבעל-תולג ןרעטסניפ ןיא ןעגנורעדנַאװ ענייז עלַא ףיוא ןדיא םעד

 ןבָאה סָאװ ,ןטייקזייב עלַא יד ןגָארטוצרעבירַא חכ ןבעגעגוצ ןוא טקרַאטשעג

 ץרעטסניפ דצמ ּפעק עשידיא ףיוא ןסָאלּפעג םי םענופ סעילַאוװכ יד יו

 טמוק טלעוו רעד ףיוא ןעוו ,טציא ןוא .ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןטימעסיטנַא

 ,ןטייז עלַא ןופ ןדיא ףיוא תורצ ךיז ןטיש סע ןוא ןברוח רעסיורג ַאזַא רָאפ

 ןוגינ םעד ןבָאה רימ ןפרַאד ,םורד ןופ ןוא ןופצ ןופ ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ

 רעזנוא ןקיטסעפַאב ,ןביולג רעזנוא ןקיטפערק ,טומ רעזנוא ןקרַאטש לָאז רע

 טשינ ךָאנ זיא ןיילַא סָאד רעבָא ...העושיו הלואג רעלענש ַא ןיא ןוחטב

 ןיא ןליּפש וצ ןלָאר ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ףיוא ןוגינ םעד ןבָאה ןפרַאד רימ .ץלַא

 -טסואווַאב רעזנוא ןקעוו לָאז רע ןוגינ םעד ןבָאה ןפרַאד רימ .ןבעל רעזנוא

 ןיא "שאה'-דומע , ןַא רַאפ ןעניד לָאז ןוא טייקשירעפעש רעזנוא ןפלעה ,ןייז

 רעטנעענ ךיא םוק ָאד ןוא .טציא ןבעל רימ ןכלעוו ןיא רבדמ ןרעטסניפ םעד

 טָאה ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רָאטקַאדער רעד ,רעלקעמ .ל .ד סָאוװ םעד וצ

 ַא ןופ חכ רעד , :לעירָאטידע ןייז ןיא ,יַאמ ןט-2 םעד ,קיטיירפ ןבירשעג

 רעמ ץלַא ןוא ןייזטסואווַאב רעשידיא רעמ ץלַא הניגנ רעמ סָאװ, זַא ,"ןוגינ |

 .ןטיבעג עלַא ףיוא טייקשירעפעש עשידיא

 ךס ַא סױרַא דימת רימ ייב טפור קיזומ רעשידיא ןופ טרעצנָאק ַא

 ,ןוגינ ןשידיא ַא ךָאנ ןעקנייב וצ ףיוא טשינ טרעה המשנ יד .גנורעטסײגַאב

 -רעד ,קיזומ ןופ טריצַאב ןעוו ,טרָאװ עשידיא סָאד .גנַאלק ןשידיא ַא ךָאנ

 רעקיד'בוט-םוי רָאג ַא ןיא ןײרַא ךימ טגנערב ןוא דיירפ ךס ַא רימ ןיא טקעוו

 ןופ רימ וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,רימ ייב ךַאז השורי ַא זיא סע .גנומיטש

 ,ןטַאט ןיימ
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 ןָא ביוהנָא ןופ זיא "ןייארַאפ גנַאזעג סטרעבליז , םענופ טרעצנָאק רעד

 -סיוא קרַאטש טָאה ןוא הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג

 ,םַארגָארּפ םעד ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ רעד טימ םלוע םייב ןעמונעג

 ןעגנוזעג רָאכ רעד טָאה ,סעיציזָאּפמָאק ענעגייא סטרעבליז רעסיוא

 םיליהת ןופ לטיּפַאק ןט-42 םעד -- עיציזָאּפמָאק רעסערג ַא ס'נָאסלעדנעמ

 -דנַאטש םענופ זַא ,ןקרעמַאב ףכית ָאד ךיא ליוו ."חרק ינבל ליכשמ חצנמל,

 ,קרעוו רעשיסַאלק ַא קפס:-ילב סע זיא ,קיזומ רעטפַאהרעטסיײמ ןופ טקנוּפ

 רעד ןופ סרעטסיימ-קיזומ עסיורג רָאג יד ןופ רענייא זיא ןָאסלעדנעמ

 ןופ טײטשַאב "עטַאטנַאק, עצנַאג יד זַא ,טקַאפ ַא רעבָא ךָאד זיא סע .טלעוו

 ןייק םיליהת םעד טימ גנוניימ ןיימ ךָאנ טָאה ןוא קיזומ-רעטסיולק סיואכרוד

 דָארג ןגיל םיליהת ןרַאפ קיזומ ןופ ןלַאוװק ןוא רענעט יד .טשינ תוכייש

 ןוא ...קידנעטש ףיוא טרעקעגּפָא ךיז טָאה ןָאסלעדנעמ ןענַאװ ןופ ןטרָאד

 טָאה "םיליהת, ס'נָאסלעדנעמ ןופ זַא ,ןגָאז וצ ָאד דייל סיוועג רימ טוט סע

 ,הביבס עשי'איבנ זנוא ןבעג וצ טָאטשנַא . ..ךיורייוו רעשילױטַאק טקעמשעג

 ,טשרעהדַאב ןעוועג זיא םיליהת ןופ רבחמ רעד ןכלעוו ןופ טייקכעלטעג יד

 "טייקילייה , עכעלטסירּפ *עטַאטנַאק-םיליהת ,, ןייז ןיא ןבעגעג זנוא רע טָאה

 | ...רעדיילק עשי'חלג ןיא

 ס'בקעי, וצ קיזומ יד ןעמונעגסיוא טָאה םַארגָארּפ ןפיוא ץלַא ןופ רעמ

 ןוא רעטרעוו ס'נעזייר םהרבא ףיוא טסַאפרַאפ טָאה סטרעבליז סָאװ ,"םולח

 ,"הדגה, רעד ןופ םיקוסּפ עקינייא ףיוא ,טיובעג "ידָאסּפַאר-חסּפ , ןייז ךיוא

 ימ דחא, ,"בורקב ותיב הנבי אוה רידא ,"הכלהכ רוחב הכולמב רידא, יו

 יד ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה רָאכ רעד ."אידג דח, ןוא "עדוי

 עטסנייפ סטרעבליז ןופ ענייא זיא "םולח ס'בקעי, .סעיציזָאּפמָאק ייווצ

 -עג רעד ןופ ךעלקילג ןצעש ךיז ףרַאד רעטכיד רעשידיא ַא ןוא ןעגנופַאש

 רערעמ ןרעוו טרעהעג טפרַאדעג טלָאװ עיציזָאּפמָאק ַאזַא .קיזומ רענעפַאש

 טימ ןבעגעגרעביא קיטכערּפ טרעוו "רעטייל , ןטימ םולח רעד .לָאמנייא יו

 רעד .ןורכז ןיא ןײרַא ךיז ןדיינש סָאװ ןעגנַאלק עשילַאקיזומ ןופ ףליה רעד

 יד .ךייא רַאפ דליב סָאד ןפַאש סעיצַאירַאװ ןוא רענעט ןופ גנַאגרעביא

 -וװעליּפש רעייז רעבָא ,עיציזָאּפמָאק ערעטכייל ליפ ַא זיא יידָאסּפַאר-חספ,

 ןופ טפלעה עטייווצ יד ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רָאכ רעד .לופרילָאק ןוא קיד

 טליפ סעיציזָאּפמָאק עדייב ןיא .לָאמַאכָאנ ןעגניזוצרעביא עיציזָאּפמָאק רעד

 .רעקיזומ-רעטסיימ ַא ןופ טנַאה יד ךיז
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 זַא טלַאה ךיא ."יניסינכה , דיל ס'קילַאיב ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא רימ

 זגורב טשינ רימ ףיוא טעוװ סטרעבליז 'ה .רָאכ ַא רַאפ דיל ןייק טשינ זיא סָאד

 וצ בָאה ךיא סָאװ סָאד םורָאװ ,רעניימ גנוקרעמַאב רעקיזָאד רעד רַאפ ןרעוו

 ,..ןגָאז קידנעטש ךיא לעוװ ןגָאז

 ,טרעצנָאק ןופ טסילָאס-טסַאג רעד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד טצעל וצ

 ןעמַאזוצ ןטָארטעגסױרַא זיא רעכלעוו ,רעקָאט ןבואר ןזח רעכעלטנגוי רעד

 ןײלַא ךָאנרעד ןוא "ידָאסּפַאר-חסּפ , רעד ןוא "םולח ס'בקעי, ןיא רָאכ ןטימ

 עשיריל עמענעגנָא ןַא טציזַאב רעקָאט 'ה .ןערעמונ:טרעצנָאק עקינייא ןיא

 סטרעבליז טימ קורדנייא ןטוג ַא רעייז טכַאמעג טָאה ןוא עמיטש-רָאנעט

 רעשיריל ןייק סָאוװ ,עירַא ערעלוּפָאּפ עטנַאקַאב ליואוו יד ןוא "היוללה,

 -עג ףרַאד עבלעז סָאד ."ָאמירגַאל ָאוויטרופ ָאנוא , סױרַא טשינ טזָאל רָאנעט

 עכלעוו ,רעיימ דורטריוג סימ ןיטסילָאס ָאנַארּפָאס רעד ןגעוו ןרעוו טגָאז

 ןָאסלעדנעמ רעד ןיא ןריפוצכרוד טעברַא לקיטש ערעווש ַא טַאהעג טָאה

 .?עטַאטנַאק,

 :טסַאג רעד ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה םלוע םייב גנורעטסיײגַאב סיורג

 עקינייא טליּפשעג טָאה רע .טַארּפ דיוויד טסילעשט רעד ,טסיטרַא

 רע .ערעדנַא ןוא רעבעוו ,טרעביא ,לעװַאר ןופ ןרעמונ-ָאלעשט עקיטכערּפ

 ,ןעמערַאוו ַא ןוא קינכעט ענייפ ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ רע זַא ןזיוועג טָאה

 רענייש ַא רָאג זיב ןעוועג סע זיא םורַא ןוא םורַא .ןָאט םענעטעמַאס

 ,קיזומ רעקיטכערּפ ןופ טרעצנָאק

 .י .1 ,1941 ,9 יַאמ ,"לַאנרושז ןגרָאמ,

 ןָאסלעדנעמ סקילעפ

 ןענַאטשעג זיא םוידָאּפ ןפיוא .לָאה יגענרַאק ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 נָא טָאה ןוא יקסװָאקָאטס דלָאּפָאעל טנעגיריד רעטמירַאב רעד

 -עג ךיוא ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ טָאה רעכלעוו ,רעטסעקרָא ןטימ טריפעג

 ןטסטרעדנוה םעד דובכל ,עינַאפמיס "עשידנעלטָאש , ס'נָאסלעדנעמ טליּפש

 רעטנעָאנ רעיײז ַא ןסעזעג זיא רימ ןבענ .רָאטיזַָאּפמָאק םענופ טיײצרָאי

 -ָאמרַאהליפ ןופ טרעצנָאק ַא ייב גָאטימכָאנ קיטנוז ַא ןעוועג זיא ס 1)
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 ןעד ןעק יו .ערעפסָאמטַא עכעלביל ַא טליפעג ךיז טָאה סע .שטנעמ

 ? קיזומ ס'נָאסלעדנעמ וצ ןייא ךיז טרעה ןעמ ןעוו ,ןייז שרעדנַא

 ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיא בָאה רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 יד ןעמעננייא ןופ ןוא ךייר ןקירָאי טנזיוט ַא ןופ :םולח ןטסיוװ ס'רעלטיה ןופ

 קיזומ יד תעב ,ןוז רעד רעטנוא יינש יו ןרָאװעג ןענורעצ זיא סָאװ ,טלעוו

 ןופ ןליּפש וצ ןטָאברַאפ טָאה רעלטיה סָאװ ,"טכַאנ-רעמוז ַא ןופ םולח , ַא ןופ

 ןבעל ןוא ןעגנילק טעװ ,ןַאסלעדנעמ סקילעפ רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא םעד

 ,קיבייא

 טלעוו רעד ןופ קעוַא זיא סע טייז ,געט יד ןרָאוװעג זיא רָאי טרעדנוה

 טרעוו סע טיײצרָאי סעמעוו ,ינעשז רעשידיא רעטמירַאב רעקיזָאד רעד טָא

 ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד רעביא טרעייפעג טציא

 טייק-ןוא-דניק .רעלוּפָאּפ רעייז זיא ןָאסלעדנעמ סקילעפ ןעמָאנ רעד

 רעד טָא זיא טּפיוהרעביא ."שרַאמ-הּפוח , ןטמירַאב ןייז וצ ןייא ךיז ןרעה

 ןייק ָאטשינ .עקירעמַא ןיא ָאד רעלוּפָאּפ קרַאטש "שרַאמ-הּפוח , רעקיזָאד

 ַא רעדָא ,טכַאנ-תבש ַא ןײרַא טייג .ןליּפש טשינ םיא לָאז ןעמ ואוו הנותח

 ,קרָאי וינ ןופ ןלָאה רעטרעדנוה יד ןיא ,ךָאװ ןטימ ַא ןיא יצ ,טכַאנ-קיטנוז

 יד ןיא וליפא ןוא ,סרעטנעצ ןוא ןלּפמעט ,סרעטסיולק יד ןיא רעדָא

 ןָא זַא ,ןרעה טעוו ריא ןוא ,ןלַאז:הּפוח ןוא ןלוש עשיסקָאדָאטרָא

 יצ םערָא ,ןייגַאב טשינ הנותח ַא ךיז ןעק "שרַאמ-הּפוח , ס'נָאסלעדנעמ

 , ..ךייר

 -קַארַאכ זיא עיציזָאּפמָאק עשירַאטנעמגַארפ עקיזָאד יד טשינ רעבָא

 -רעד טרעוו סע ןעמָאנ סנעמעוו ,ןָאסלעדנעמ ן'תמא םעד רַאפ שיטסירעט

 סיוועג טסייוו ריא .ןע'נעּפָאש ןוא ןע'נַאמוש ,ץטרעבוש טימ םענייאניא טנָאמ

 ,"םולח טכַאנ-רעמוז ןטימ ַא, ס'ריּפסקעש וצ קרעוװו לַאטנעמונָאמ ןייז ןופ

 עטמירַאב ייווצ ענייז ןופ יצ ,"והילא , עירָאטַארָא רעטמירַאב ןייז ןופ רעדָא

 ןיז ןופ רעדָא ,'עשינעילַאטיא, ןוא "עשידנעלטָאש , יד סעינָאפמיס

 ,"ָאטרעשטנָאק-לדיפ , רענעטנַאילירב

 -רַאפ רע סָאװ ,טרָא םענעעזעגנָא םעד ןוא קיזומ רענעגייא ןייז ץוח ַא

 ןַא ךָאנ ןָאסלעדנעמ סקילעפ טָאה ,קיזומ ןופ עטכישעג רעד ןיא טמענ

 ןופ ןבָארגעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע :טסנידרַאפ ןסיורג רעדנַא

 ןוא ךַאב ןַאיטסַאבעס ןַאהַאי ןופ קרעוו עלַאינעג יד ןוויכרַא עטביוטשרַאפ יד
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 רעד ןעוועג זיא רע תעב ,טלעוו רעשילַאקיזומ רעד רַאפ טקעלּפטנַא יז

 ,גיצּפייל ןיא "רעטסעקרָא-זױהדנַאװעג , םעד ןופ טנעגיריד

 -לעדנעמ סקילעפ זַא ,רעטייוו יג ךיא רעדייא ןרעוו טנָאמרעד ָאד לָאז

 ןיא ןטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ ןשידיא ןסיורג םענופ לקינייא ןַא ןעוועג זיא ןָאס

 השמ ןעמָאנ ןטימ ךיוא ןדיא ייב טנַאקַאב ,ןָאסלעדנעמ השמ ,לארשי-תמכח

 ,וסעד טָאטש רעשטייד רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע לייוו ,רעסעד

 רעד ןיא רעטרע עטשרע עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא טמענרַאפ רעכלעוו

 ,טייצ רעיינ רעד ןופ עטכישעג רעשידיא

 ןייז ןעוועג זיא ןבעל ס'נָאסלעדנעמ השמ ןיא גנוריסַאּפ-טּפױה יד

 ך"נת וצ שוריּפ םעד ןוא שטייד ףיוא ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עטמירַאב

 רעשידיא רעד ןיא םערוטש ןטסערג רעד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,"רואיב , |

 ,טליפרעד טָאה ןעמ .טלעוו רעשידיא רעמורפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,טלעוו

 ןוא ךַארּפש עשידיא יד ןעלצרָאוואוצסיוא םעד טימ טליצ ןָאסלעדנעמ זַא

 ןוא ,עיצַאלימיסַא וצ ןריפ ךיוא ףוס םוצ טעוװ סָאד זַא ןוא ,שטייד ןריפנייא

 .ןעוועג עקַאט ןיא ױזַא

 רעד ןופ רעטָאפ םעד רַאפ טכַארטַאב רעבירעד טרעוװ ןָאסלעדנעמ

 סָאד טזָאלרַאפ לייט ןטסערג ןיא ןבָאה רעדניק ענייז .עיצַאלימיסַא רעשידיא

 .דנַאלשטיײיד ןיא ןדיא ערעדנַא ךס ַא ךָאנ קידנקוק ייז ףיוא ןוא םוטנדיא

 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב דיא רעמורפ ַא ןבילבעג זיא אפוג ןָאסלעדנעמ רעבָא

 טייצ רענעי ןופ גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד רעשטייד רעטמירַאב רעד

 דיא ןלַאעדיא ןַא ןופ ּפיט סלַא ןע'נָאסלעדנעמ ןעמונעג טָאה גניסעל םירפא

 ןיא ןײרַא ןָאסלעדנעמ זיא ןָא טלַאמעד ןופ ;"םכח רעד ןתנ, עמַארד ןייז וצ

 םוצ ךיוא טָאה גניסעל ;עיּפָאזָאליפ ןוא רוטַארעטיל ןופ טלעוו רעשטייד רעד

 עכלעוו ,"ןכערּפשעג עשיפָאזָאליפ , ס'נָאסלעדנעמ טכעלטנפנערַאפ ןטשרע

 רעשטייד רעד ןפורעג םיא ןבָאה ךס ַא .קורדנייא ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה

 סלַא טנכײצַאב ךיוא םיא ןעמ טָאה לָאמַא ןוא ,"סעטַארקָאס , רעדָא ,"ָאטַאלּפ,

 .ןדיא עשטייד יד ןופ "רעטול , רעד

 עצנַאג יד יוו םעדכָאנ ,רעטעּפעשטעגוצ ַא זיא "ידלָאטרַאב , ןעמָאנ רעד

 ןסיוא טציא ךיא ןיב םעד ןגעוו טשינ רעבָא .ט'דמש'עגּפָא ךיז טָאה החּפשמ

 טָאה ןדייז םענופ טסייג רעד רעבָא .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא סָאד .ןביירש וצ

 -ּפָא טשינ ,החּפשמ רעקירעביא רעצנַאג רעד ןופ יו ,ץסקילעפ ןופ ריז

 רעשידיא רעד .ט'דמש'עג ןעוועג ןיוש זיא רע יווװ םעדכָאנ וליפא ,ןָאטעג



 ינדרי יכדרמ 2592

 -רעד ןעזעגּפָא ,קיזומ ןייז ןוא ןרעה ןייפ ץנַאג ךיז טזָאל דנַאטשוצ-סטימעג

 -טנַא טשינ ריז ןופ ךָאנ זיא רענייק .טשינ רעדָא טלָאוװעג סע טָאה רע יצ ןופ

 ךיז ןעק ןעמ .ןעגנירּפשסױרַא טשינ טיוה רענעגייא רעד ןופ ןעק ןעמ .ןפָאל

 רענייא ןדייס .רעביא טמענ ןעמ סָאװ ,השורי ןופ ןעיירפַאב טשינ ךיג ױזַא

 וצ סָאװ ָאטשינ זיא עכלעזַא ןגעוו רעבָא ,טשינ שטנעמ ןייק ןצנַאגניא זיא

 ,ללכב ןדייר

 רעד ןיא ַארע רעשיטנַאמָאר רעד וצ טרעהעג ןָאסלעדנעמ סקילעפ

 ַא טליּפשעג טָאה קרעוו ַא ןופ טלַאהניא רעקיטסייג רעד ױזַא טשינ .קיזומ

 ןוא טייקטפיטרַאפ רעקינייוו .ץנַאגעלע ןוא םיזיציטנַאמָאר רעד יוװ ,עלָאר

 ,עכָאּפע ןייז ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע .דיירפ ,עביל ,טייקנייש ,םרָאפ רעמ

 ,טייק'רוכישי'רַאפ-עביל ןוא דיירפ רעטשירַאב ,טייקיטסול-סנבעל ריא טימ

 טיײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ןענָאלַאס ןוא ןפיוה עכייר עריא טימ

 טָאה ןעמ ןעמעוו טימ ןוא ,רעדיילק עפייטש ןיא ןעמַאד עלעדייא עטנַאגעלע

 רעסיורג רעדעי יו ,ךיז טָאה רע רעבָא .ןייגוצמוא יוװ ןסיוו טפרַאדעג

 רעזָאלגרָאז רעד .ןפַאש ןייז וצ טסנרע ןפיט טימ ןגױצַאב ,רעלטסניק

 רענייז עדייז רעד טָאה סָאד .זָאלגרָאז ןצנַאגניא ןעוועג טשינ זיא רעטסיימ

 יו ? זָאלגרָאז ןצנַאגניא ןייז סעּפע לָאז שטנעמ ַא טסייה סָאװ :ןזָאלרעד טשינ

 -רַאפ סנױזַא ,דיא רע'דמש'עג ַא ןייז וליפא לָאז ,דיא ַא סע ןעק יוװ ,סע טסַאּפ

 ןיק טשינ בוא ,קרעוו ס'נַאסלעדנעמ ןיא טשינ ןלעפ רעבירעד ? ןגָארט

 ןלעטש עקיטעמוא ןייק ,ןעמעלבָארּפ עטפיטרַאפ רעדָא ,ןטנעמעלע עשיגַארט

 -גרָאז רעד ךרוד סױרַא ליטש ןענייוו סָאװ ,עילָאכנַאלעמ רעסיז רעייז טימ

 ,ץרַאה קידנעליפ ַא ןופ דיירפ רעזָאל

 קרעוו עסיוועג ןלעוו טייצ רעד טימ זַא ,ןייז ךעלגעמ ץנַאג ןעק סע

 -סגנואיצוצ רעשיטעָאּפ רעייז ןופ לסיב ַא ןרילרַאפ רשפא ס'נָאסלעדנעמ

 ןבעל טעוו ייז ןופ לייט רעטסערג רעד רעבָא ,רערעהוצ יד רַאפ טפַארק

 -לדיפ , ןייז ןגעוו ןגָאז סע ןעמ ןעק טייקרעכיז סיורג טימ .גיבייא

 ,םרָאפ ןופ ץנַאגעלע טימ זיולב טשינ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,"ָאטרעשטנָאק

 קעװַא ןע'נַאסלעדנעמ טלעטש ןוא טלַאהניא ןקיטסיײג ןפיט טימ ךיוא רָאנ

 ַא יו זיולב טשינ סױרַא ךיז רע טזייוו ָאד .ןע'נעווָאהטעב וצ טנעָאנ רעייז

 רעשירעלטסניק רע'תמא זיא סע .רעקנעד רעפיט ַא יו ךיוא רָאנ ,רעמיורט

 המשנ ןייז יו טליפ ןעמ .גנונַאּפש ןוא טנַאלַאט טימ ןבירשעג ,ףָאטש-קיזומ

 "ָאטרעשטנָאק, יד .ןגײטשפױרַא למיה םוצ ליוו ןוא רמוח ןופ ךיז טסייר
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 קרעװו ַא זיא סע ,טייקשירעדליב ןוא טייקיברַאפ ,קימַאניד ליפ ױזַא טגָאמרַאפ

 .עיציאוטניא רעסיורג ןופ

 ןעמ טניפעג ,עיפַארגָאיב ס'נָאסלעדנעמ טימ רעטנעענ ךיז ןעמ טנעקַאב

 רע ױזַא יוו ןפוא רעד ךיוא .ןפַאש ןייז ןעוועג זיא קילג טסכעה ןייז זַא ,סיוא

 ינָא טשינ ךַאז ןייק זיא םיא .טנַאסערעטניא רָאג זיב זיא ,ןפַאשעג טָאה

 ןבָאה סעידָאלעמ ענייז .טרעטַאמעג טשינ םיא טָאה עזומ יד .רעווש ןעמוקעג

 ַאזַא .לַאװק ןכעלּפעשרעדמוא ןַא ןופ יו יירפ ןוא טכייל ןלָאװקעג םיא ןופ

 יד .סרָאטיזָאּפמָאק ערעדנַא ייב ןעניפעג וצ קיצניוו זיא תורישע-עידָאלעמ

 ןיא .ןצרַאה ןיא ךיילג ןײרַא ךיז טסיג רע .םיא וצ ןדנובעגוצ ןרעוו רערעהוצ

 ןופ גנַאזעג סָאד ןוא טייקנייש יד ריא טליפ עינָאפמיס "רעשינעילַאטיא , ןייז

 רעד ןיא טײקידנלַארטש יד ןוא דיירפ יד טליפ ריא יוו טקנוּפ ,דנַאל

 ןיא סעזייר ענייז ןופ ןעגנַאלקּפָא ןענייז עדייב .עינָאפמיס "רעשידנעלטָאש

 טגיל סע עיצַארטסעקרָא ןופ טפַאשרעטסיימ ַא רַאפ סָאװ .רעדנעל ייווצ יד

 רע טָאה עיצַארטסעקרַָא ןיא טפַאשרעטסיײימ עטסערג ןייז רעבָא .ייז ןיא

 רע זיא ָאד ."םולח טכַאנ-רעמוז ןטימ ַא, וצ קיזומ רעד ןיא ןזיוװעגסױרַא

 ַא רַאפ סָאװ .ןײלַא רָאנ טליוו ריא סָאװ ץלַא ,רעלייצרעד ,רעלָאמ ,טעָאּפ

 ינַאפ רעכייר ןופ ,טײקטגַאװעג ןוא םענרַאפ עשילַאקיזומ עכעלרעדנואוו

 ,טייקיטעט רעשירעלטסניק ןוא עיזַאט

 רעד זיא רע .טבילַאב ןוא טרעדנואווַאב םוטעמוא טרעוו ןָאסלעדנעמ

 רענעי ןיא זיא עכלעוו ,דנַאלשטיײד ,דנַאל ןגייא ןייז ןופ זיולב טשינ גנילביל

 ענייא ןעוועג ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ םענופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,טייצ

 ואוו ,דנַאלגנע ןופ ךיוא רָאנ ,טלעוו רעד ןיא רעדנעל עטסלַארעביל יד ןופ

 ץרוק רעבָא .סעירָאטַארָא ענייז טריפעגפיוא גלָאפרעד סיורג טימ טָאה ןעמ

 טקַאהעגּפָא זיא רָאי 38 וצ .ינעשז םעד טָא ןופ געווסנבעל רעד ןעוועג זיא

 ןופ קעװַא גנוי ,ןָאסלעדנעמ ,רע זיא טרַאצָאמ יו טקנוּפ ,ןבעל ןייז ןרָאװעג

 דרע רעד ןיא ןבירטעג קיטייצירפ ןבָאה ץטרַאצָאמ תעב רעבָא .טלעוו רעד

 לקיטש ןרַאפ ףמַאק ןוא טיונ ערעטיב ,תוגאד ערעווש ,ןרָאי-רעגנוה יד ןײרַא

 רעד ןײרַא דרע רעד ןיא ןבירטעג קיטייצירפ ןע'נָאסלעדנעמ טָאה ,טיורב

 ןופ רעטלע רָאי ריפ טימ ןעוועג זיא עכלעוו ,ינעפ רעטסעווש ןייז ןופ טוט

 ריא ןָא טנעקעג טשינ טָאה רע .טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע ןעמעוו ,םיא

 .ןברָאטשעג טיוט ריא ךָאנ םורַא רָאי ַא זיא ןוא ןבעל

 -סגנופַאש רעייז ןיא עדייב יד ןשיווצ טייקכעלנע ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע
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 סעצָארּפ-גנופַאש ןייז ןיא ןָאסלעדנעמ זיא טרַאצָאמ יו טקנוּפ .סעצָארּפ

 -עג ךיז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,רַאבטכורפ ןוא וויסנעטניא קידלַאװג ןעוועג

 ,תוחילש עקיטכיוו ןייז ןליפרעד וצ ידכ ,רעמ סָאװ ןּפַאכוצנײרַא טלייא

 רעדנואוו רע טזייווַאב ,רָאי ןצעביז וצ ןגָאז ערעדנַא ,רָאי ןצפופ וצ ןיוש

 -רעמוז ןעטימ ַא, ס'ריּפסקעש וצ ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,קיזומ ןייז טימ

 ןיא לרעּפ ַא רַאפ טנכעררַאפ גָאט ןקיטנייה ןזיב טרעוו עכלעוו ,"םולח טכַאנ

 עירָאטַארָא ןייז טמוק רעטעּפש .רוטַארעטיל קיזומ רעלַארטסעקרָא רעד

 יד ןעמוק ךָאנרעד .םזיאָארעה ןוא גנואווש טימ טלּפַאצ סָאװ ,"והילא,

 ץינעפ רעטסעווש ןייז טעמדיוועג טָאה רע עכלעוו ,"רעטרעוו ןָא רעדיל,

 ףושיכ ןטימ רערעהוצ יד ןּפַאכרַאפ עכלעוו ,ענייז קרעװ ערעדנַא ךס ַא ןוא

 ,ןברַאפ עשינָאמרַאה ןוא תורישע-עידָאלעמ ןופ טייקנייש רעייז ןופ

 זיב סעטַאנָאס ןופ קידנבױהנָא ,סעמרָאפ קיזומ עלַא ןיא טּפַאש רע

 ןביוהעגנָא טָאה רע .סערעּפָא עקינייא וליפא ןוא קיזומ-רעמַאק ,סעינָאפמיס

 ,טלַא רָאי ףלע ןעוועג זיא רע ןעוו קיזומ ןרינָאּפמָאק וצ ןיײלַא

 ַא ךָאנ טימ טבַאגַאב ןעוועג ךיוא ןָאסלעדנעמ זיא רָאטיזָאּפמָאק ַא ץוחַא

 רע ;טנכייצעגסיוא ןענעכייצ ןוא ןלָאמ טנעקעג טָאה רע :תולעמ ערעדנַא ךס

 ערעדנַא ןוא לדיפ ,ןַאגרָא ,ָאנַאיּפ ןליּפש טוג טנעקעג ךיוא טָאה

 טנכעררַאפ ןעוועג זיא רע .רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה ןוא ,ןטנעמורטסניא

 ךס ַא טנעקעג טָאה ןוא ןשטנעמ ןלערוטלוק ,ןטעדליבעג טסכעה ַא רַאפ

 ענעדישרַאפ רעביא טזײרעגמורַא ךס ַא ךיוא טָאה ןָאסלעדנעמ .ןכַארּפש

 רעמ רעבָא ,רוטַאנ רעד ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .רעדנעל

 ןייז וצ ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא .םי םעד טַאהעג ביל רע טָאה ץלַא ןופ

 עטבַאגַאב-טסכעה ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ינעפ ,רעטסעווש רעטסטבילַאב

 וצ רוטַאנ רעד ןיא ךַאז עטסנייפ יד , :ןבירשעג טַאהעג רע טָאה ,ןיטסינַאיּפ

 יו רעסעב םי םעד ביל בָאה ךיא .םי רעד ןייז לָאמ עלַא טעװ ןוא זיא רימ

 ןטיירב םעד ךיז רַאפ עז ךיא ןעוו ךעלקילג לָאמ עלַא ךיז ליפ ךיא .למיה םעד

 .ןרעסַאװ יד ןופ טײרּפשסיױא

 ןייז .1809 רָאי ןיא ,גרובמַאה ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא ןָאסלעדנעמ

 טסַאּפ סע יו ,שטנעמ רעכייר ַא ןעוועג זיא ,ןָאסלעדנעמ םהרבא ,רעטָאפ

 טָאה ,רָאי ייווצ ןעוועג טלַא זיא סקילעפ ןעוו .ןוז ַא ס'נָאסלעדנעמ השמ רַאפ

 ַא ןרָאװעג זיא םייה רעייז ואוו ,ןילרעב ןייק ןבילקעגרעבירַא החּפשמ יד ךיז

 .ןעטסיטרַא ןוא ןטעָאּפ ,רעביירש ,רעקיזומ עטמירַאב רַאפ טקנוּפ-למַאז
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 -וצ .גנוי רָאג ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיזומ וצ הקושת סקילעפ

 ןוא לדיפ םוצ ךָאנרעד ,ָאנַאיּפ רעד וצ ןעמונעג ךיז סקילעפ טָאה טשרע

 ירפ ןיײלַא קיטייצכײלג טָאה רע .ןטנעמורטסניא ערעדנַא וצ רעטעּפש

 ךָאנ עידָאלעמ ןייא טסַאפרַאפ טָאה רע .סעיציזָאּפמָאק ןביירש וצ ןביוהעגנָא

 .ןעגנומיטש ענעדישרַאפ טקירדעגסיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעטייווצ רעד

 טשינ גנַאל טָאה טײקטמירַאב ןייז .ןגיטשעג לענש זיא ןָאסלעדנעמ

 ןטשרע םוצ רע טָאה רָאי ןצכעז ןופ רעטלע ןיא .ךיז ףיוא ןטרַאװ טזָאלעג

 :רעסיוא ןַא םיא ףיא טכַאמעג טָאה טָאטש יד ןוא זירַאּפ טכוזַאב לָאמ

 ,רָאי קיצנַאװצ ןופ רעטלע ןיא ,רעטעּפש רָאי ריפ טימ .קורדנייא ןכעלנעוועג

 ךיוא טרָאד ןופ זיא רע ןוא דנַאלגנע טכוזַאב לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה

 ,רעטעּפש רָאי ריפ טימ לָאמַארעדיװ ,ךָאנרעד .רעטרעטסײגַאב ַא ןעמוקעג

 ןיא רָאטקעריד-קיזומ ןרָאװעג רע זיא ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ריפ ןופ רעטלע ןיא

 ןיק קעװַא רעטעּפש רָאי ייווצ טימ רע זיא ףרָאדלעסיד ןופ ,ףרָאדלעסיד

 יזױהדנַאװעג, םעד ןופ טנעגיריד רעד ןרָאװעג זיא רע ואוו ,גיצּפייל

 יד טעדנירגעג ךיוא טָאה ןוא טַאהעג הנותח ןטרָאד טָאה רע ."רעטסעקרָא

 ןוא דנַאלשטיײיד ןיא עטסטלע יד ,עירָאטַאװרעסנָאק רעגיצּפײל עטמירַאב

 .עּפָארײא ץנַאג ןיא עטסטמירַאב יד ןופ ענייא

 -פיא עכעלטנעפע ןוא ןטעברַא ליפוצ ןופ ךיז ןעגניירטשרעביא סָאד

 ןעמעוו ,ינעפ רעטסעווש ןייז ןופ טיוט רעקידגנולצולּפ רעד וצרעד ,ןטערט

 זיא רע .ןבעל םענעטינשרַאפ ירפ ןייז וצ טריפעג טָאה ,טרעטעגרַאפ טָאה רע

 ךיז ךָאנ טָאה רֶע .1847 רעבמעווָאנ ןטרעפ םעד גיצּפייל ןיא ןברָאטשעג

 קיביײא טעוװ סָאוװ ,השורי עשילַאקיזומ עכייר ַא טלעוו רעד טזָאלעגרעביא

 .ןבעל

 י.י .ג ,1947 ,26 .צעד ,"רענַאקירעמַא רעד;
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 יצַאט ,יצַאה

 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןצכעביירש ןוא דייר ענָאיזַאק יד קידנענעיי

 רעד יו ,יצַאט ,יצַאה זיא ץלַא זַא ,ןעניימ ןעמ ןעק ,עסערּפ רעשידיא

 קידכעלייק ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא ,טסייה סָאד ,טגָאז רענַאקירעמַא

 | ...קיד'חמשאו ליגא -- קיציּפש ןוא

 ךָאנ ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס טניירפ רעטנעָאנ רעייז ןיימ טָאה ,לשמל טָא

 -ַאב ןעוועג זיא סָאוװ םולָאק ןשילגנע ַא סעשַָאגרַאמ .רד ןענעיילרעביא

 רעט-22 ,"גָאט, רעקרָאי-וינ ןיא) "ןטעטיסרעווינוא יד ןיא שידיא , טלטיט

 לטיט ןרעטנוא לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ןסיורג ַא ןבירשעגנָא ,(1954 ,רַאונַאי

 רעד ןיא) "רוטלוק רעשידיא רַאפ עציטש ןוא שידיא ןופ תובישח,

 רעייז טנָאטַאב רֶע ואוו ,(1954 ,רַאורבעּפ רעט-6 "עמיטש יד , רענַאקיסקעמ

 ןגירק וצ ןָא טביוה שידיא סָאװ ,שזיטסערּפ רעד ןוא גנונעקרענָא יד , קרַאטש

 ןופ טלעוו רעשימעדַאקַא רעד ןיא בַאטשסַאמ ןרעטיירב ַא לָאמַא סָאװ ףיוא

 ַאזַא ךיז טניפעג גָאט וצ טנייה ואוו ,דנַאל סָאד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 ,"קלָאפ רעזנוא ןופ לייט רעסיורג

 ןָאמָאלַאס טניירפ רערעייט ןיימ ךיז טלעטש לקיטרַא ןקיבלעז םעניא

 רוטלוק ןשידיא, םענופ גנוטיײדַאב רעסיורג רעד ףיוא ּפָא ךיוא ןַאהַאק

 יד ןופ םענייא ןדעי ןיא ןעוטפיוא עקיטכיוו ןזייוופיוא , ןעק סָאװ ,"סערגנָאק

 ."טיבעג-טייקיטעט ןייז ןופ ןטקעּפסַא

 סָאװ ,ץלַא ןביולג וצ ןוא ןטייוו רעד ןופ ןעניואוו וצ זיא סע טוג יוװ ,ךַאי

 ! טלייצרעד ןוא טביירש ןעמ

 ? תמא רעד זיא סָאװ רעבָא

 םייב שזַא טּפוצ סע זַא ,טייקכעלקריוו רעד ןופ טייוו ױזַא זיא תמא רעד

 ...ןצרַאה

 טימ ןוא ,טכַאלעגסיוא קרַאטש ןטלמונַא טָאה ןַאהַאק ןָאמָאלַאס טניירפ

 סמולָאק עצנַאג ףיוא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשידיא רעקרָאי-וינ יד ,טכער

 -יוזעג סיוא:רעגניפ ןופ םענעטכַארטעגסױא ןַא סעפע זזָאלבעגרעדַאנַאפ

 ַא ןופ טּפַאכעגפיױא ןבָאה סָאו ,עקיסקעמ ןיא "םזיטימעסיטנַא; םענעג

 ,"סמייט קרָאי וינ , רעד ןיא לקניוו ַא ןיא טקורַאפ ץיטָאנ ןצרוק "םענעיורטש,

 ,ץיטָאנ "םענעיורטש , םעניא ןעוועג טכייליפ זיא סָאװ תמא עלעּפָארט ַא ןופ
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 עכעלטע ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ,ערעזנוא "ןטרעּפסקע , רעקרָאי-וינ יד ןבָאה

 יטנַא; ןופ 'ןבעל ַא ןכַאמ,; עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא עסיורג

 ןיא רענעייל ןשידיא םעד טָאה סָאװ ,"סעמיצ, ןצנַאג ַא טכַאמעג ,"םזיטימעס

 ...קערש ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא שממ עקירעמַא

 טכַאמ ןוא ןַאהַאק ןָאמָאלַאס טניירפ רעטוג ןיימ ןייג וצ טמוק טציא

 םענופ רעדָא ,"ןטעטיסרעווינוא יד ןיא שידיא , ןופ תמא עלעּפָארט םענופ

 ,"סערגנָאק-רוטלוק ןשידיא , ןופ "ןעוטפיוא עקיטכיוו, יד ןופ תמא עלעּפָארט

 ןיא ןוא עקיסקעמ ןיא רענעייל ןשידיא םייב ןעק סָאװ ,"סעמיצ , ַאזַא טקנוּפ

 | ,..דיירפ עטסיזמוא ןפורסיורַא רעדנעל ערעדנַא

 רעד ןוא "גנונעקרענָא יד , ,ןַאהָאק ןָאמָאלַאס טניירפ ,רימ גיוט סָאװ

 ןרעטיירב ַא לָאמַא סָאװ ףיוא ןגירק וצ ןָא טבייה שידיא סָאװ ,שזיטסערּפ

 סָאד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טלעוו רעשימעדַאקַא רעד ןיא בַאטשסַאמ

 ? קלָאפ רעזנוא ןופ לייט רעסיורג ַאזַא ךיז טניפעג גָאט וצ טנייה ואוו ,דנַאל

 וצ ןוא ןדייר וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ ןעמ טָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 | ! שידיא ןענעייל

 ןופ "ןעוטפיוא עקיטכיוו , יד ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס טניירפ ,רימ גיוט סָאװ

 ואוו ,קרָאי וינ ןיא סרעטַאעט עשידיא עלַא זַא ,"סערגנָאק רוטלוק ןשידיא,

 ףניפ רעכעה ןופ דנַאל ַא ןיא ןוא ,ןדיא ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ ןעניואוו סע

 ! ? ןסָאלשרַאפ ןוא טקַאהרַאפ ןעייטש -- ןדיא ןָאילימ

 ןגעוו ,ןענעייל רימ סָאװ ןצכעביײרשַאב עלַא יד ןבָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ

 רעד זַא ,עקירעמַא ןיא ,עניילק ןוא עסיורג ,תובישי לָאצ רעסיורג רעד

 ןרָאװעג ןענעז ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעמייה עשידיא לייט רעטסערג

 | .ןעמייה עשידיא סיוא

 יד ןופ סעיצַארַאלקעד ןוא ןצכעביירש ,דיײר עלַא יד ןגיוט סָאװ

 ןשידיא ןופ תובישח ןגעוו ,"ןדיא עלענָאיסעפָארּפ , ןוא "רעביירש ענָאיזַאק,

 וצ רענייצ יד ךיז ןכערב ןעגנולמַאזרַאפ עשידיא עסיורג יד ףיוא זַא ,ןושל

 סיאול ,ןילמעה קיזייא יוו ,וליפא ןשטנעמ עשידיא עכלעזַא שילגנע ןדייר

 !? ערעדנַא ןופ קידנדייר טשינ ןיוש ,ןַאמרעקוצ ךורב ,לַאגיס

 יד ,וינעווע דנַאקעס רעשידיא רעקידעבעל רעקילָאמַא רעד ןגעוו

 טימ טלבירגעג ןוא טלביוושעג טָאה סע ואוו ,קרָאי וינ ןופ יײװדָארב עשידיא

 ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא עשידיא ,סרעטַאעט:טסנוק ןוא -קלָאפ עשידיא

 ַא םורַא טציא טייג ,סעפַאק ןוא ןענַארָאטסער ,רעקיזומ ,רעגניז ,רעביירש
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 טנזױט ַא ןופ סמולָאק טנזױט יו רעמ טדער סָאװ ,ץיוו רעשיגַארט

 רעד ןופ "ןעוטפיוא עקיטכיוו, ןגעוו "תושעמ עבָאב , טנזיוט ןוא סעשָאגרַאמ

 ...ײטרַאּפ יצ עיצַאזינַאגרָא רוטלוק רעשידיא רענעי רעדָא

 דנַאקעס רעשידיא רענעדלָאג רעקילָאמַא רעד ןופ :ױזַא טייג ץיוו רעד

 לַארענויפ , סע'צרַאוװש דנומגיז יו רעמ טשינ ןבילבעגרעביא זיא וינעווע

 ,טפעשעג-ךוב רעשידיא ס'נַאמרעדיב עשטיא ןוא (לביטש-ןטיוט) "רָאלרַאּפ

 לַארענויפ , ןיא ן'צרַאװש וצ :רעד זיא ןדייב ייז ןשיווצ קוליח רעד רעבָא

 ןעמ טייג -- טפעשעג-ךוב ןיא ןע'נַאמרעדיב וצ ןוא ןעמ טייג "רָאלרַאּפ

 ,טשינ

 ...תמא רענייר רעד זיא סָאד רעבָא ? שיגַארט

 ַא לָאמַא ּפַאכ ךיא זַא ,טכַאנרעדפיוא ןַא יצ גָאטײב ַא ,טפערט סע

 יד !קערש ַא שזַא טלַאפַאב סע ןוא -- וינעווע דנַאקעס רעביא ריצַאּפש

 יד ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"יעפַאק לַאיָאר , עקילָאמַא

 ,רעביירש ,רעקיזומ ,רעלטסניק ,ןרָאיטקַא עשידיא עטסערג יד ןופ "ַאקעמ,

 ענעכָארבעצ טימ ,ערעטסניפ ַא טציא טייטש ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 עטזָאלרַאפ עטסוּפ ַא יו ,ךעלטערב טימ טּפַאלקרַאפ ,רעטסנעפ

 ...עמשטערק

 עשירטקעלע עסיורג ערעייז טימ סרעטַאעט עשידיא עקילָאמַא יד ןוא

 עסיורג יד ףיוא ;עטכַאמרַאפ ןוא ערעטסניפ ,ענעשָאלעגסיוא ןעייטש ,ןדליש

 ,טכַאלעג ןוא טנייוועג ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה'מ ואוו ,סעניב עשידיא

 סע ןוא ,זיימ ןוא סערושטש טציא ןפיול ,סעטערעּפָא ןוא סעמַארד טליּפשעג

 . ..טײקטסוּפ עקידיארומ ַא טשרעה

 ריא ןעוו רעדָא ,"ןדיא עלענָאיסעּפָארּפ , יד טימ טדער ריא ןעוו רעבָא

 ץלַא ,טסייה סָאד ,יצַאט-יצַאה ץלַא זיא ,רעביירש עשידיא ענָאיזַאק יד טנעייל

 ...קיד'חמשאו ליגא -- קיציּפש ןוא קיכעלייק ,גנונעדרַא ןיא זיא

 ,"ןדיא עלענָאיסעּפָארּפ , יד ךייא וצ ןגָאז ,"ןסקַאװ רימ,

 עשידיא ענָאיזַאק יד ןקיוּפ ,"עקירעמַא חסונ ,חסונ רעיינ ַא טייג סע,

 .ןעגנוטייצ עשידיא רענַאקירעמַא יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא רעביירש

 ...! קירוצ ףיוא -- "טייג סע , ןוא "ןסקַאװ רימ , ,תמא ,קיטכיר ,ָאי

 ָאקיסקעמ ,1954 ,10 לירּפַא ,"עמיטש יד,
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 עדמערפ ןוא ענעגייא -- ןץרעצ

 ,זיא רע סָאװ ,רעצ טָאה רענייא .ץ'רעצ לקעּפ ןייז טָאה שטנעמ רעדע

 ַא ,עביל ןיא לַאפכרוד ַא זיא רע לייוו -- רעטייווצ ַא .ןצבק ַא ,ךיבענ

 ַא ,רעגניז ַא ,רָאיטקַא ןַא ןייז טלָאװעג טָאה רע לייוו -- רעטירד

 טָאה ןוא ,רעצנעט ַא ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ,גרוטַאמַארד ַא ,טעָאּפ ַא ,רעביירש

 ...סָאװ עלַאמ -- רעטרעפ ַא ןוא .טנַאלַאט ןייק טַאהעג טשינ

 רֶעצ בָאה ךיא .'םעט, םענעגייא ןַא סיואכרוד ןבָאה ץרעצ עניימ

 סָאװ ,רעביירש ַא ןופ עלָאר יד טליּפש ,ןגָאז רימָאל ,רענייא סָאװ ,ןופרעד

 ,קיטע ןגעוו ןלקיטרַא "עקיד'תיז-ןמש , ,דײר-עשילַארָאמ "עכיוה , טביירש

 רעד רע זיא ןײלַא ןוא ,עטכישעג עשידיא ,טייקשידיא ,תורשכ ,עיגילער

 ? "ףרואווסיוא , רעטסערג

 ַא ןופ עלָאר יד טליּפש ןגָאז רימָאל ,רענייא סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 סָאד רָאנ יו ,ןָא טשינ טייג ןבעל ןיא ךַאז רעדנַא םוש ןייק ןעמעוו ,רעגניז

 רעשירעלטסניק ןוא רענייפ ,רענעש יו ,ןוגינ רעשידיא רעד ,דיל עשידיא

 ןעניז ןיא טָאה רע ,טשינ סע רע טניימ ךות ןיא ןוא סע ,ןעגנערבוצסױורַא

 ?טשינרָאג רעטייוו ,גלָאפרעד םענעגייא ןייז זיולב

 יד טליּפש ,ליּפשיײב םוצ ,רענייא סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיוא בָאה ךיא

 ןבעגוצקעװַא טיירג זיא רע זַא טגָאז סָאװ ,רָאיטקַא ןטפַאהנרע ןַא ןופ עלָאר

 ןוא ,עמַארד רערעסעב רעד רַאפ ,רעטַאעט ןרַאפ ,עניב רעד רַאפ ןבעל ןייז

 -רָאפ עשיטסידנוש ןיא טכָאקרַאפ זדלַאה ןזיב רע זיא ןתמא רעד ןיא

 ? "קָארט , ןיא סקעלּפמָאק-רעטַאעט ןרָאג םעד טָאה ןוא ןעגנולעטש

 ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ,לשמל ,רענייא סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 רעד זַא ,(טשינ טגָארט רע סָאוװ) "תואיּפ ןוא דרָאב , ייב טרעווש ןוא יןזח;

 םוצ ןוא ,טלעג ןופ רערעייט ,ךַאז עטסקילײה עמַאס יד םיא ייב זיא דומע

 זיא םיא ייב רבדה:-רקיע רעד רָאנ ,"המדא , רעד ןיא דומע םעד רע טָאה ףוס

 רעדָא "טייטסע לעיר, ייהעלע -- תונזח ןופ טנידרַאפ רע סָאװ טלעג סָאד

 -  ? "ץעבעביק,

 ַא ,"לפעלכָאק , רעטייווצ ַא רעדָא רעד סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 :טנַאליפ רעדָא רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ רַאטערקעס ַא ,טנעדיזערּפ

 ןעוועטַאר ןופ לדרעפ ןפיוא "קידנטייר, טרָאפ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיּפָאר
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 ןוא ן'חישמ ןעגנערב ,לארשי ןעוועטַאר ,קלָאפ ןשידיא םעד ןעװעטַאר ,ןדיא

 ןיא טָאג, ןָא ןוא ,לַארָאמ ַא ןָא ,שטנעמ רעקיטכערטרעדינ ַא ךות זיא

 ? "ןצרַאה

 -טשינ ךיוא ןוא ןשידיא םעד "טפיוקרַאפ'מ , סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 עשידיא רַאפ "הניגניזנטעש , ,"קיזומ-זנטעש , עקירעמַא ןיא םלוע ןשידיא

 ? הניגנ ןוא קיזומ

 רעדָא רעגניז רעשידיא-טשינ ַא זַא סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיוא בָאה ךיא

 ןוא קיזיירג יו ,ױוא !טכעלש יו !רעטיב יווװ ,יוא) טגניז ןירעגניז

 ,תונזח לקיטש ַא יצ ,דיל-לארשי ַא רעדָא ,דיל-שידיא ַא (!"שיצַארעמַא

 זַא ,טרעקרַאפ ןעוו ןוא ,תחנ סיורג ןופ םלוע רעשידיא רעד ךיז טצלעמשעצ

 םעד ,דיל-לארשי עקיבלעז סָאד טגניז ןירעגניז רעדָא רעגניז רעשידיא ַא

 טימ םלוע רעשידיא "רענשזַאװ, רעקיזָאד רעד טיירד ,תונזח לקיטש ןקיבלעז

 ? רעזענ יד

 רעד ןיא ךיז "טלהק , ,ןגָאז רימָאל ,רענייא סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 ןוא ץרַאה-םע רעסיורג ַא זיא ןײלַא רע ןוא ,עיצוטיטסניא רענעי ןיא רעדָא

 ?"ףלא , ןשידיא , ןייק ןופ טשינ ןסייוו ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז

 -רַאפ חסּפ ףיוא ןרָאפ עמַאמ עטַאט עשידיא סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 ןוא ,"טלעג טימ רצוא, ןַא טסָאק סע ואוו לעטָאה ַא ןיא בוט-םוי םעד ןגנערב

 ןיא סעיצַאקַאו ערעייז ףיוא עמַאמ-עטַאט עשידיא ,רעדיוו ,ןרָאפ רעמוז

 טמוק סע ןעוו זוא ,"טלעג טימ ןומטמ , ַא לָאמַאכָאנ טסָאק סע ואוו ןלעטָאה

 ַא רעדָא הבישי ַא ןיא טנרעל סָאװ דניק ַא סרעייז רַאפ "דומיל-רכש , וצ

 יד ןטלַאהוצסיוא ףיוא "תובדנ, ןביילק ןײגמורַא ןעמ ףרַאד ,הרות-דומלת

 ? הרות דומלת רעדָא הבישי

 -נײרַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ עשידיא סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיוא בָאה ךיא

 תוריקפה וצ טריפ סע ןוא ,ךעלטניה ,ךעלדרעפ ,ןטרָאק ןליּפש ןיא טזָאלעג

 ...סעידעגַארט וצ ךיוא לָאמ ךס ַא ןוא

 רעכייר ַא ןיא ןײרַא טמוק ריא זַא סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיא בָאה רעטייוו

 ָאגַאקיש ןיא ,ימַאימ רעדָא ,דנַאליײא-גנָאל ןיא עיבריובוס ַא ןיא ץעגרע בוטש

 רעדָא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ,טיָארטעד רעדָא ןָאטסָאב ןיא ,סיאול-.טס רעדָא

 ,טעטכירעגנייא טָאה'מ סָאװ "רַאב , םעד ןזייוו ךייא ןעמ טריפ ,יקָאוװולימ ןיא

 ןשידיא ַא ןופ ,אצמנב טשינ זיא בוטש ןיא "האופר,, ַא ףיוא ךוב ןייא ןייק ןוא

 ? טדערעגּפָא ןיוש זיא "רפס,
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 עשידיא ,םיגהנמ עשידיא ןופ טנעוו יד סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 רעוו ָאטשינ זיא'ס ןוא ,ןייא ןלַאפ ןוא ךיז ןכערב סעיצידַארט ,תובוט תודימ

 ?"ןובשחו-ןיד , ןענָאמ ,ןפור ,ןעיירש לָאז סע

 ןלּפמעט ןוא סרעטנעצ ,ןלוש עשידיא סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיוא בָאה ךיא

 ןרעוו ןוא טייקשידיא רעק"כות ןופ טקידיײלעגסיױא רערעמ ץלַא ןרעוו

 עשינַארעטול ,עשיטנַאטסעטָארּפ עשירעכַאמכָאנ ןיא טלדנַאוורַאפ טולָאסבַא

 ? ןכריק עשילױוטַאק ןוא

 עשידיא עטלַא יד סָאװ ,ןופרעד רעצ ןסיורג ךיוא ךיא בָאה יאדווַא

 ןוא ץרַאה טימ ןרערט ןיא ענעגנוזעגסיוא ןוא עטקייוועגסיוא יד ,תואחסונ

 "ןעגנַאזעג , ןעמענרַאפ טרָא רעייז ןוא ןגנַאגעג ןרָאלרַאפ לענש ןרעוו ,המשנ

 ? טשינ "םעט , ןשידיא ןייק ןבָאה עכלעוו

 ,םינזח ןופ רוד רעיינ ַא ףיוא טסקַאוװ רע סָאװ ,ןופרעד רעצ בָאה ךיא

 טשינ ןוא טקָאּפעג טשינ, ןבָאה סָאװ) 'ולזָאמ-אלו וקָאּפ-אל רשא,

 ,"יכדרמ ךורב זיב ןמה רורָא, ןופ קוליח םעד טשינ ןסייוו סָאװ ,("טלזָאמעג

 רעדָא "סקַאטס , טימ ןעלדנַאה וצ יוװ עקיבלעז סָאד זיא תונזח ןַא טניימ סָאװ

 ?"עשזריב , רעד ףיוא ןציז

 ַא ןריפ סיַאבַאר רענַאקירעמַא סָאװ ,ןופרעד רעצ סיורג ךיוא בָאה ךיא

 עצנַאג יד סיואכרוד לי יַאבַאר רעד ? םינזח יד טימ ץנערוקנָאק עקיד'רדסכ

 ? טשינרָאג -- ןזח ןרַאפ ןוא ,ךיז רַאפ רָאנ "עירָאלג,

 -ּפָא ןבָאה רעביירש עשידיא סָאװ ,ןופרעד רעצ ליפיוזַא טקנוּפ בָאה ךיא

 ַא ןגעק קיטירק ןופ טרָאוװ ַא ןביירש וצ ןרעטיצ ןוא "טנעה , יד טזָאלעג

 רָאנ ,עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ זיולב טשינ רַאטערקעס ַא ,טנעדיזערּפ

 רעקָאשיּפינש , ַא ןופ רַאטערקעס ַא ןוא טנעדיזערפ ַא ןגעק וליפַא

 "ל טפַאשנַאמסדנַאל רעקָאשישיײיא , ַא רעדָא ,"יטעײסָאס

 ןוא רעגניז ןרָאפוצ ןעמוק סע סָאװ ,ןופרעד רעצ ךיוא בָאה ךיא

 עטגרָאבעגסיױוא ןוא ךעלדיל עטסקיליב עמַאס יד טימ לארשי ןופ סנירעגניז

 עשיכירג ןוא עשינעמרַא ןופ רעדָא ,ךעלדיל-זסַאג רענַאקירעמַא ןופ םינוגינ

 ןשידיא-טשינ ךיוא ןוא ןשידיא רענַאקירעמַא םעד "ןפיוקרַאפ , ןוא ,קיזומ

 ? קיזומ-לארשי "רעטכע , רַאפ םלוע

 ...סָאװ עלַאמ -- ןופ רעצ בָאה ךיא

 ןרַא ךימ ןפרַאד סָאװ ןוא ,ןָא ךימ ןעייג סָאװ :ןגָאז ךיא ןעק ליוו ךיא זַא
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 סעבָאב סעמעוו ? ט'רעציַאב ןופרעד ןייז ךיא לָאז סָאװרַאפ ? ןכַאז עלַא יד

 ? סע זיא הגאד

 יו ,ןטָאנקעג גיוט רעדנַא ןַא ןופ ןייז ךָאד ןעמ ףרַאד :יד השעמ יד זיא

 ןופ ץרַאה ַא -- ךיז ףיוא ערָאק עבָארג ַא ןבָאה ךָאד ןעמ ףרַאד .ןיב ךיא

 ...ץלָאה ןופ המשנ ַא ןוא במעד

 קידנעמוקקירוצ ךיז ךיא בָאה ,קרָאי-וינ ןופ ןייזקעװַא םישדח טכַא רָאנ

 יײװדָארב טסיא .ןטָאבעג יו זיא גנידצלַא זַא ,ןעזרעד ןוא ןקוקמורַא ןעמונעג

 "לַאנרושז ןגרָאמ גָאט , רעד סָאװ סָאד ץוחַא ,שרעדנַא ןרָאװעג טשינ זיא |

 ןַא ןעוו .ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג ךָאד זיא סָאד רעבָא .טכַאמעגוצ ךיז טָאה

 קַאז ַא וצ יווװ ,גנוטייצ ַא וצ גנַאגוצ ןקיבלעז םעד טָאה רעבעגסױרַא

 ןינע םעד רעבָא .ןריסַאּפ טזומעג סע טָאה ,סעלעביצ רעדָא סעילפָאטרַאק

 ןַא יא ןדערמורַא ,ףליה סטָאג טימ ,ךיא לעוװ ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט,

 .רעטיירב ךס ַא יא ןוא לָאמ שרעדנַא

 ךיוא זיא ,קרָאי וינ ןיא ןזעוװ-רעטַאעט ןשידיא םענופ ןָאזעס רעד ןוא

 סנייטשימ !'"ןזעוו:רעטַאעט , ,רעקידמעטָא ץרוק ַא ןעוועג רָאי סקיטנייה

 קרָאיוינ רעשידיא רעקינָאילימ:ליפ רעד ןיא זיא לכה ךסב ...טגָאזעג

 יד ,רעטַאעט סבָאקיישזד בָאקיישזד :סרעטַאעט "ןבלַאה-טורּפ , ןעוועג

 ,"סעּפע , גָאז ךיא ? "ליװעדָאװ, ןשידיא ַא ןופ "סעּפע , ןוא -- עניב-סקלָאפ

 ,טכַאמרַאפ ךיז רע טָאה טָא ןוא ,טנפעעג ליװעדָאװ רעד ךיז טָאה טָא תמחמ

 ! טשינרָאג יוו רעסעב ץלַא זיא'ס ,ןריקיטירק וצ ןסיוא טשינ ָאד ןיב ךיא

 ,סַאג רעשידיא רעקרָאי-וװינ רעד ףיוא רעטסניפ ךעלשּפיה ןעוועג טלָאוװ'ס

 ? ןשָאלעגסיוא ןעוועג ןטלָאװ רעטַאעט ןשידיא םענופ "ןּפמָאל , עלַא ןעוו

 טלָאװ רעטַאעט ןשידיא םעד ןָא רָאנ ,ךעליירפ וצ טשינ ךיוא ױזַא זיא'ס

 ...זיא סע יו ,קרָאי-װינ רעשידיא רעד ןיא רעקירעיורט רעמ ךָאנ ןעוועג

 ןעמ רעדייא ,עניב רעד ןופ ןעגניז ,ןדער ןרָאיטקַא עשידיא ןרעה ןעמ לָאז

 יד טימ סרעקימָאק עקיליב ןוא "סעסקיש , ןוא "םיצקש , יד ןרעה לָאז

 ןעוועדָאה ןוא סעניב עשידיא יד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,"רעליימ ענעפיירט,

 ...ט ןוא ץומש טימ םלוע ןשידיא םעד

 ןבָאה לָאז סָאװ ,לקניוו ןשידיא ַא "סעּפע , וצ ןעילוטוצ ךיז טליוו יאדווַא

 .ןעניפעג וצ גנירג טשינ זיא'ס רעבָא ,קיטילָאּפ ןופ ןייר ןוא "םעט , ןשידיא ַא

 ,"ןעגנולמַאז-טלעג , ןיא ,"קיטילָאּפ רעקידלזיילק , ןיא טכָאקרַאפ ליפוצ זיא'מ

 ןיוש ןיב ךיא ןוא ,ןַארַאפ ןענעז סָאװ "ךעלעקניוו, עקיצנייא יד ןענעז סָאד
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 עקיבלעז יד ףיוא ןקוק וצ דימ ,דייר עקיבלעז יד ןרעה וצ דימ ,ייז ןופ דימ

 ןוא "יירעכוז:דובכ, ץוחַא -- סיוא טשינרָאג ןקירד סָאוװ ,רע'מינּפ

 . . ."טייקיריגטכַאמ,

 ַא ָאד זיא'ס סָאװ ,רעטשרעביוא רעד זיא טשטנעבעג ןוא טביולעג

 -וילעבָאד , עיצנַאטס-ָאידַאר "סמייט קרָאי-וינ, ַא ָאד זיא סע סָאװ ןוא ,ָאידאר

 עטסנעש יד ןרעה טנװָא ןצנַאג ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןעמ ןעק ,"רַא-סקע-ויק

 .ןזָאוטריװ ןוא ןטסילָאס ,סרעטסעקרַא עשינָאפמיס

 תמחמ ,ןדער וצ עדנַאש ַא טושּפ זיא ןעמַארגָארּפ-עיזיוועלעט יד ןגעוו

 -סיוא םעד טימ -- ןעיירעדרעמ ןוא ןגעלשעג ,ןעיירעסיש טימ לופ ןענעז ייז

 טיג עכלעוו ,*12 לַאנעשט , עיצנַאטס-עיזיוװעלעט רעקיצניײיא רעד ןופ םַאנ

 רעד ףיוא ןעז ןעק ןעמ סָאװ ןעמַארגָארּפ עטסנייפ יד טימ ּפָא ךיז

 .עיזיוועלעט

 ,טייצ עיירפ בָאה ךיא רָאנ ןעוו ,ךיז טזָאל סע ליפיוו ,ךיא "רוכיש , ,ונ

 קיזומ רענייפ טימ ייס ןָא ךיז טקנירט -- "ןענַארק-טסנוק, ייווצ יד טָא ןופ

 ,סעיסוקסיד עטנַאסערעטניא ,ןעמַארגָארּפרעטַאעט עטוג טימ ייס ןוא

 ןלַאטיצער ,גנַאזעג ,עשיסַאלק ןוא קלָאפ ,קיזומ ךיוא יװ ,ןרַאטנעמָאק

 ,המודכו

 . ..גנוקיטיגרַאפ ַא זיא סָאד ןוא

 ָאקיסקעמ ,1972 ,15 ,ילוי ,"עמיטש יד,

 רעּבײרש ןוא רָאטיזָאּפמָאק -- ןַאק ךענעה

 רע זיא עקירעמַא ןיא טבעלעג טָאה רע סָאװ ןרָאי עלַא יד ךרו

 סַאג רענַאקירעמַא יד ןעוו ,ךָאד .רעדמערפ ַא יוװ ןעגנַאגעגמורַא ך

 רעמ ,"קידפַאּפ-פיּפ , ױזַא ,טרקפה'עצ ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ

 ןוא ערענייפ סָאד ףיוא ,ערעסעב ןוא ערענעש סָאד ףיוא טרירטנעצנָאק

 ,רעלטסניק ןשידיא ַאזַא רַאפ טרָא ןַא ןעוועג ץלַא ךָאנ טלָאװ ,ערעקיטרעוו

 עלַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ןָאק ךענעה יו רָאטיזָאּפמָאק ןטריטנַאלט ַאזַא רַאפ

 וצ ןסיוו ןשילַאקיזומ ןוא ןשידיא גונעג ,ןטובירטַא עשירעלטסניק עקיטיונ

 ייס ןוא רעטַאעט ןשידיא ןיא ייס ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ ןענעק
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 טשינ רעבָא זיא רע .סַאג רעשילַאקיזומ רעשידיא רענײמעגלַא רעד ןיא

 סיוא טשינ ךיז רע טָאה רַאפרעד ןוא ,רעקיזומ "ּפַאל-ּפַאכ , יד ןופ ןעוועג

 ,עקירעמַא ןיא טגיוטעג

 עקינייא קנַאד ַא זיולב ןוא ןבעל רעווש ַא טבעלעג ָאד טָאה ןָאק ךענעה

 ןיא ןרָאי ענייז ןּפוטטשכרוד טנעקעג רע טָאה ענייז םידיסח עיירטעג

 םיא טימ ןשינעגעגַאב עניימ ףיוא .טיונ ןייק קידנדיל טשינ ,עקירעמַא

 ענייד :ענדוקסַאפ ץנַאג ָאד זיא'ס ,לקישט'ינדרי; ;ןגָאז רע טגעלפ

 ןיק טרעוו טשינ ןענעז סרָאטיזַאּפמָאק-רעטַאעט עשידיא רענַאקירעמַא

 זיא םיא םוצ רעפטנע ןיימ ."סנייא יוו סנייא סעקילַאק עסיורג ;עקשיש

 ןַארַאפ ,סעקילַאק ןענעז עלַא טשינ, :רעקיבלעז רעד ןעוועג קידנעטש

 טינ ןענעז ןייטשלע ,יקצענַאשלָא ,יקסנישמור ;ןטנַאלַאט עסיורג ייז ןשיווצ

 ,שירעקעמשנייפ גונעג ,שירעביילקרעביא וצ טשינ ןענעז ייז ,רעװיבַא

 טסלַאה וד ,"ןעלעדנוקעס ןייד טימ זיא סָאװ ןוא , ."ייז ןבָאה טנַאלַאט רעבָא

 םיא ךיא געלפ ,עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא *? טנַאלַאט ןסיורג ַא רַאפ םיא

 ןופ טלַאה רע קיצניוו יו טסואוועג בָאה ךיא לייוו ,ןרעפטנע טשינ

 ַא טליּפש ןוא סַאג רעשידיא רעד ףיוא רעלוּפָאּפ זיא רע שטָאכ ,ןעדנוקעס

 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא לָאר

 ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא לייז ַא ןעוועג זיא ןָאק ךענעה

 טריפעצ ךיז רע טָאה ָאד .ןזעוװו-רעטַאעט טסנוק ןיילק םעד ןיא טּפיוהרעביא

 ,טנַאלַאט ןשירָאטיזָאּפמָאק םענערָאבעגניײא ןייז ,טנעה עשילַאקזיומ ענייז

 רעשידיא ,הניגנ רעשידיא רעד ןיא טײקטלצרָאוװרַאפ ןייז ,ןסיוו ןשידיא ןייז

 עקיזָאד יד .תואחסונ עשידיא ןוא הניגנ רעשידיסח ,קיזומ-סקלָאפ

 ןשידיא ןרַאפ ייס ןפַאש ןייז ןיא ןעמוקעגצונוצ טוג םיא זיא טײקטנוװַאהַאב

 ךיז זיא רע ןעוו .ללכב ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז רַאפ ייס ןוא רעטַאעט

 טימ טסירַאנעצס ,טסיטַאמַארד ,טעָאּפ ןשידיא ןטמירַאב ןטימ ןעמוקעגפיונוצ

 :סױרַא ךיילג ךיז טָאה ,ןָאזרעדָארב השמ ,ןעּפ רעקידוועליּפש-גניז רעד

 עמַאמ רעד טלָאװ עטַאט רעד יוװ זיא'ס ."םימשה-ןמ-גוויז , ַא זיא'ס זַא ןזיוועג

 ןרַאפ עטסנטָארעג עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג זיא "ךודיש , רעד ;ןעניפעג

 עשידיא רוד רעצנַאג ַא ,ןלוּפ ץנַאג ןיא ןזעוו-רעטָאעט טסנוק ןיילק ןשידיא

 :סױרַא ןוא ןגיוצרעד ןענעז ןרָאיטקַא עשידיא עלופטנַאלַאט ,רעליּפשיוש

 ןָאזרעדָארב השמ רעטכיד םעד קנַאד ַא -- טכיל רעד וצ ןרָאוװעג טכַארבעג

 ךיז ןבָאה עטסריטנַאלַאט עמַאס יד ןשיווצ .ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק םעד ןוא
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 ,םייהנעּפָא השנמ ,דלָאגביל ,ַאנַאיליל ,קידָאג יליוו ,תיליל אלא ןזיועגסױרַא

 זיא רע .ערעדנַא ךָאנ ןוא לעפַאר ַאניװלַאמ ,שטַאגורטס ףסוי ,גרעבסָארג

 סרעטַאעט טסנוק ןיילק ערעלוּפָאּפ רָאג ייווצ יד ןופ רעדנירג-טימ ַא ןעוועג

 ןוא שטיב ימַאימ ןיא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא ."לעזאזא,, ןוא "טַארַארַא;

 רעד ךָאנ ךיילג זיא סָאװ ,תיליל ַאלָא ןופ ןטכַארט וצ ןרעהפיוא טשינ ןעק

 ןוא קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ קעװַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 יו ,"שזדעליוו, ַא ,לטעטש ַא ,גנירּפס ימַאימ ןיא ןרָאי עגנַאל ןיוש טניואוו

 סעדעי .שטיב ימאימ ןופ ליימ ןצפופ ערעסָאװ ַא ,עקירעמַא ןיא טסייה סע

 ןשידיא םעד ןופ ןטייצ יד ןופ ייס רימ ןדער ךיז ןפערט רימ סָאװ לָאמ

 ןיילק ייווצ עטנָאמרעד טשרָאקָא יד ןופ רקיע רעד ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט

 טָא ןוא .קרָאי-וװינ ןיא ןטײצ:רעטַאעט יד ןופ ייס ןוא ,סרעטַאעט טסנוק

 עּפורג רעד ןופ בָאה ךיא זַא טּפַאכעג ךיז ךיא בָאה ,תיליל ַאלַא קידנענָאמרעד

 סרעטַאעט טסנוק ןיילק יד וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עגנוי

 ןיוש טניואוו רעכלעוו ,אדנעיַאז דנומדע ןעמָאנ םעד טזָאלעגסיוא ,ןליוּפ ןיא

 ַא טַאהעג רימ ןבָאה געט יד טשרע .שטיב ימַאימ ןיא ךיוא ןרָאי עגנַאל

 רָאּפ ַא טכַארברַאפ ןוא יעפַאק ַא ןיא ןײרַא עדייב ןענעז רימ ןוא שינעגעגַאב

 ,"טירטס לָאוװ, ןופ טשינ רימ ןבָאה טדערעג זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טייצ העש

 געט יד ךיז ביילק ךיא ןיהואוו ,קרָאי-וינ ןופ ,רעטַאעט ןשידיא ןופ רָאנ

 ואוו טשינ דלַאב ןיוש סייוו ךיא ? םייה ,קירוצ םייהַא ןרָאפ .ה .ד ,ןרָאפקעװַא

 ךיא זַא רעטניוו רעטפלעווצ רעד ןיוש זיא סע םירָאװ ,זיא םייה ע'תמא ןיימ

 ,עדירָאלּפ רענעדלָאג רעד ןיא ,ימַאימ ןיא ןעגניז ןיא ,"גנערברַאפ,

 יד רַאפ זיולב טשינ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנַאזעג ס'נָאק ךענעה

 ןענעז ,ללכב ןליױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ רַאנ ,סרעטַאעט טסנוק ןיילק

 ,ךעלשעמרעק ףיוא ,םייה רעשידיא רעדעי ןיא ןרָאוװעג ןעגנוזעג אמזוג ןָא

 גנירג טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םינוגינ ןעוועג ןענעז סָאד תמחמ ,סַאג ןיא

 עטּפַאכעגפיוא םתס ןייק טשינ ןעוועג ןענעז סָאד .ןעגניזכָאנ ןוא ןרעה

 טימ טּפמעטָאעג ןבָאה רָאנ ,ןטרָאד ןופ ןוא ןענַאד ןופ ןוויטָאמ ,רענעט

 ,"רעפעפ ןוא ץלַאז , ,טייקידלצרָאו רעשידיא טימ ,טײקטמעטַאב רעשידיא

 .רעטנוא ךיוא זיא ןלױּפ ןיא בושי ןשידיא םעד ןופ גנַאגרעטנוא ןטימ

 עשידיא יד .רעגניזכָאנ סנָאק ,םידיסח סנָאק ,טלעוװ סנָאק ןעגנַאגעג

 ךיז ָאד טָאה רע ,"טלעוו , ןייז ןעוועג טשינ זיא ,ןייז טנוזעג לָאז ,עקירעמַא

 רָאּפ ַא טַאהעג טָאה רע ;לקניוו ןייק ,טרָא ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ
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 טימ ןרָאוועג ןרָאבעג טלָאװ רע ןעוו רשפא .רעמ טשינ ןוא טניירפ עטלייצעג

 ָאד טלָאװ רע זַא ךעלגעמ רעייז ,וויטיסנעס רעקינייװ ,סנגיובנלע עקרַאטש

 ןופ םעהָאב ַא שטָאכ ,ןעוועג רעבָא זיא רע ,ןגָאלשרעד סעּפע וצ ןעוועג ךיז

 רַאפ .המשנ ענייפ ַא ןוא רוטַאנ עלעדייא ןַא ,טַארקָאטסירַא ןַא ,רוטַאנ רעד

 טּפיוהרעביא ,עקירעמַא ןיא ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ןָאק ךענעה יווװ עכלעזַא

 ...עקירעמַא רעשידיא רעד ןיא

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,קיזומ ןבירשעג ןָאק ךענעה טָאה זיולב טשינ

 ןוא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא קיזומ ןוא רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג

 ןבירשעג .טזָאלעגוצ טשינ טושפ םיא טָאה ןעמ ,טפָא וצ טשינ םגה ,ןלַאנרושז

 ןבָאה סָאװ ,"רעביירש , ןבָאה קיזומ ןגעוו ךיוא ןוא רעטַאעט ןגעוו זנוא ייב

 טימ "ןַאוװיא , יו ,קיזומ טימ יא ןוא רעטַאעט טימ יא תוכייש ַאזַא טַאהעג

 -גנוי , ןייז עשרַאװ ןוא טעדנירגעג טָאה טרעכייוו .רד ןעוו . . . רפוש ןזָאלב

 ךיוא ןוא רערעל-קיזומ רעד ןרָאוװע ג טרָאד ןָאק ךענעה זיא ,ָאידוטס "רעטַאט

 ןייק תמחמ ,ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא רָאג טָאה סע .רעטייל רעשילַאקיזומ

 ןייז רַאפ טרעכייוו .רד טָאה ,רעטײלןשילַאקיזומ ןוא רערעל-קיזומ ןרעסעב

 ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ןענעז יאדווַא .ןעניפעג טנעקעג טשינ "רעטַאעט-גנוי,

 יָאּפמָאק עשידיא עטריטנַאלַאט ערעדנַא ןעוועג ,טעטש רָאנ ןיא ןוא ענליוו

 קיצניװ רעייז סָאװ ,סעּפע טגָאמרַאפ ךיז ןיא טָאה ןָאק ךענעה רעבָא ,סרָאטיז

 -רַאפ טָאה רע .טַאהעג ןבָאה ןלױּפ ןיא רעקיזומ עשידיא ערעדנַא יד ןופ

 רעמ ןוא ,תובהלתה ,ןערב ןשידיסח ךיז ןיא טַאהעג טָאה רע ,טנַאלַאט טגָאמ

 רעד וצ ןוא רעטַאעט ןשידיא םוצ טייקנבעגרעביא ןוא טפַאשביל ,ץלַא ןופ

 ביל טָאה ןעמ יוו טַאהעג ביל רעטַאעט ןשידיא םעד טָאה רע .הניגנ רעשידיא

 ַא ביל טָאה ןעמ יו קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןוא ,ןבעל ענעגייא סָאד

 ןופ ןדער טגעלפ רע ןעוו ,ןענילכרַאפ שזַא ךיז טגעלפ רע .ןטַאט ַא ,עמַאמ

 רעד ןופ ךָאנ טסעומש רעוו :הניגנ רעשידיא רעד ןופ רעדָא רעטַאעט ןשידיא

 רעד ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ תושעמ ןוא .הניגנ רעשידיסח

 רערָאג רעד ןופ טַאהעג רע טָאה ,םינוגינ עשידיסח ,תונזח ,קיזומ רעשידיא

 ,טלעוו

 קיזומ יד ןבירשעג טָאה ןָאק ךענעה זַא ,ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד סע

 "םשה שודיק , יו ןליױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעגנוריפפיוא עכלעזַא רַאפ

 םולש וצ ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , וצ ,"קוביד , סיקסנַא וצ ,שא םולש ןופ

 סרעגערפ בקעי וצ ,יּפיסיסימ, ס'כאלמ בייל וצ ,"רעבערג:דלָאג, סמכילע
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 ןוא דוד , ערעּפָא רעד וצ קיזומ ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע ,"עטכַאלפ החמש,

 םעד טשינ סע טנקעדעג רעוו .ןָאזרעדָארב השמ ןופ טסקעט ןפיוא ,"עבש:-תב

 ןיא ןעגנוזעג ןבָאה טייק ןוא דניק סָאװ ,"קוביד , םעד ןופ "ןוגינ , ןטמירַאב

 זיא "ןוגינ, רעקיזָאד רעד ! ? ןלױּפ ןופ ןצענערג יד רעסיוא ךיוא ןוא ןלױּפ

 טעוװ "ןוגינ, רעקיזָאד רעד .רבא ןדעי ןיא ןייוו רעטוג יו ןעגנַאגעצ ךיז

 ןופ רצוא םעד ןיא לרעּפ ַא ןביילב טעוװ רע ,ןרעוװ ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 יד רַאפ ןבירשעג טָאה רע סָאװ קיזומ יד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 רַאפ קיזומ יד ךיוא ןוא ,טריפעגפיוא טָאה "עּפורט רענליוו , יד סָאװ ,ןסעיפ

 ,רבד-םש ַא ןעוועג זיא "רעטַאעט-גנוי, ס'טרעכייוו .רד ןופ ןעגנוריפפיוא יד

 םעד ןיא זיולב טשינ עטכישעג ןפַאשעג ןבָאה ןעגנוריפפיוא עטנָאמרעד יד

 העּפשה רעייז .טלעוו רערָאג רעד ןיא רָאנ ,ןלױּפ ןופ ןזעוו-רעטַאעט ןשידיא

 ךָאנ .שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ ןצענערג יד רעבירַא טייוו ןגָאלשעגנָא טָאה

 -פיוא ריא טימ טַאהעג טָאה "עּפורט רענליוו , יד סָאװ גלָאפרעד ןסיורג םעד

 ןוא קרָאי-וינ ןיא ץרַאוװש סירָאמ ןעמוקעג זיא ,"קוביד , סיקסנַא ןופ גנוריפ

 ךיוא "המיבה ,, ,רעװקסָאמ יד טָאה יאדווַא ."קוביד , םעד טלעטשעג ךיוא טָאה

 ןָא ןּפַאכנָא ךיז לָאז קרָאי-וינ ןיא ץרַאװש סירָאמ זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג ליפ

 ןליּפש םעד ןיא זיולב זַא ,ןעניימ טשינ ןעמ לָאז רָאנ .עסעיּפ רעקיזָאד רעד

 רעד ןענַאטשַאב זיא ,ןײלַא "קוביד , סיקסנַא ןופ "עּפורט רענליוו, רעד ןופ

 ןקיזָאד םעד ןיא קלח םעניילק ןייק טשינ רעבָא ,יאדוװַא ,גלָאפרעד רעסיורג

 ,קיזומ רעקַאמשעג ןייז טימ ןָאק ךענעה ךיוא טַאהעג טָאה גלָאפרעד

 טימ ,תוירחא טיִמ רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ַא ןעוועג זיא ןָאק ךענעה

 רעד ןיא טּפַאטעג טשינ טָאה רע .םלוע ןשידיא ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ ץרא-ךרד

 ןופ רצוא םוצ ,ןלַאװק עשידיא יד וצ טקעריד ןעגנַאגעג זיא רָאנ רעטסניפ

 טָאה רע .תורוד עגנַאל טניז טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ הניגנ רעשידיא רעד

 ַא וצ יו ,סנַאמָאר ַא וצ ,טעלּפוק ַא וצ ץרא:ךרד ןעקיבלעז םעד טַאהעג

 עשירעטכיד ךס ַא רָאג וצ קיזומ ןפַאשעג טָאה רע ןוא .דיל שירעטכיד

 סרעגניז עשידיא ןשיווצ רעלוּפָאּפ ןוא טמירַאב ןרָאוװעג ןענעז סָאװ ,רעדיל |

 ייז לייוו םינוגינ עשידיא עלעיַאר ןענעז םינוגינ ענייז .טלעוו רעד רָאג ןיא

 סרעּפנייװ .ז וצ קיזומ ןייז ."זנטעש , ןייק טימ ןטכָאלפעגכרוד טשינ ןענעז

 רעד טָא ןופ זייווַאב רעטסעב רעד זיא ,"ןיאודעב רעד טגניז רבדמ ןיא , דיל

 סנרעּפלַאה בייל-השמ וצ קיזומ ןייז ךיוא ױזַא ןוא .טייקלעיאר רעקיזָאד

 ,"רעקיוּפ ןסַאג רעד,
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 טָאה רע ואוו ,ווירב ַא ןטלַאהרעד םיא ןופ ךיא בָאה ןרָאי ַא רַאפ טשרע

 רעטניוו םעד ןוא .ימַאימ ןייק ןעמוק ךיז טביילק רע זַא ןסיוו טזָאלעג ךימ

 םעד ןופ רעדורב ַא ,לעינַאד .רמ ,טניירפ רענעבעגעגרעביא ןַא רענייז טָאה

 ןייז ןיא טניואוועג ןרָאי עגנַאל טָאה ןָאק ךענעה ןעמעוו ייב ,לעינַאד רעלָאמ

 -רעבירַא ןענָאק ןעימַאב ךיז לָאז ךיא זַא ,טלדנַאהרַאפ רימ טימ ,םניחב הריד

 סע ךיז טָאה רעדייל ."םייה, ַא ןיא ןגנערבניײרַא ָאד ןוא ימַאימ ןייק ןעמענ

 טשינרָאג טָאה ."םייה, רעד ןופ סָאבעלַאב רעד .ןבעגעגנייא טשינ רימ

 זיא רע .רָאטיזַאּפמָאק ןטריטנַאלַאט ןשידיא ןקיזָאד םעד רַאפ ןָאט טלָאװעג

 ןָאק ךענעה ןעמָאנ םעד לָאמנייק טָאה ןוא ןכַאמ טלעג ןיא טעוװַאהרַאפ ליפוצ

 טשינ טָאה סע ,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג ןענעז דייר עניימ .טרעהעג טשינ

 ...ןיוש ןוא ,טשינרָאג ,ןרילעּפַא ןיימ ,ץ'הנעט ןיימ ,ךיז ןטעב ןיימ ןפלָאהעג

 עג שידיא רָאי קיצפופ , ךוב ןיימ ףיוא ןטעברַא ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו

 טָאה קרָאי-וינ ןיא דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא ןיא גנַאז

 עצרוק עירעס ַא ןביירש וצ ןטעברַאפ ןענָאק ךענעה ךיא בָאה ,ןבעגעגסױרַא

 :סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקידנגלָאפ יד ןופ ,ןטערטרַאּפ-ןעּפ רעדָא ,ןעייסע

 ,ץפח רימידַאלוװ ,רענייוו רַאזַאל ,רעפייש בקעי ,סטרעבליז לווַאז ,ווָאיל ָאעל

 -ןעּפ רעדָא ,ןעייסע עצרוק יד ,ףּפַאק ָאעל ,ןַאמפלעה סקַאמ ,טרַאבלעג לכימ

 רעבָא ,שיטסירָאמוה ,קידװעליּפש ,גולק ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ,ןערטרָאּפ

 ןדעי ןופ טרעוו םעד טליפ ריא ,רקיע רעד ןוא ,ןָאט ןטסנרע ןַא טימ

 -רַאפ ענייז ןוא קיזומ רעשידיא רעד ןיא טרָא ןייז ,רעדנוזַאב רָאטיזָאּפמָאק

 ַאב טָאה רענייא רעדעי לפיוו טימ ,קיזומ רעשידיא רעד רַאפ ןטסניד

 ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו ךיוא ױזַא .רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא יד טרעכייר

 רעד סָאװ ,"גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא, עיגָאלָאטנַא ןיימ ףיוא ןטעברַא

 בָאה ןבעגעגסױרַא טָאה קרָאי-וינ ןיא דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעקיבלעז

 יָאּפמָאק ענייז ןופ ענייא ןקישניײרַא רימ לָאז רע ,םיא וצ טדנעוועג ךיז ךיא

 בייל-השמ וצ קיזומ ןייז טקישעגוצ ערעדנַא ןשיווצ רימ טָאה רע ןוא סעיציז

 ,גנופַאש ענעגנולעג רָאג ַא -- "רעקיוּפ ןסַאג רעד , סנרעּפלַאה

 ,טנגעגַאב ךיז םיא טימ רעטעּפש בָאה ךיא ןעוו ,ןטעבע ג ךיוא בָאה ךיא

 רע טָאה ,עיגָאלָאטנַא רעד רַאפ עיפַארגָאטָאפ ַא סנייז ןבעג רימ לָאז רע זַא

 :שידיא רעשזדָאל ןקַאמשעג ןייז ףיוא ןפוא ןקיציװ ַא ףיוא טרעפטנעעג רימ

 ,ןָאק ךענעה , :ןָא זיולב ביירש ,לטערטרַָאּפ ןיימ ,עלע'נדרי ,ריד גיוט סָאװ,

 ,"1940 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןוא 1890 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןריובעג
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 ױזַא .ןגלָאפ טזומעג םיא בָאה ןוא טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק בָאה ךיא

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עיגָאלָאטנַא רעטנָאמרעד ןיימ ןיא ןײרַא רע זיא

 ,קרָאי-וינ ןיא ,6

 ןוא טסולרַאפ רעפיט ַא סע זיא ,ךָאד ,קיביײא טשינ טבעל שטנעמ ַא ,ָאי

 ...ןצרַאה ןיא קיטייוו ַא ליפ ךיא

 ! קנעדנָא ןקיטכיל ןייז דובכ

 י .נ ,1072 ,13 יַאמ ,"עמיטש יד ,

 "םלעכ זיא טלעוו יד , סרוקרעמ ףלָאװ

 םעד ןעמענ רימ ןעוו .רָאמוה ןייז ןוא ןושל ןייז טגָאמרַאפ קלָאפ סעדע

 ,ןזיוצנַארפ יד ,ןסור יד ,רענעילַאטיא יד ,רעיוװַאנידנַאקס יד ןופ רָאמוה

 ןענייז ייז קידשרעדנַא יו ,ךיילג רימ ןעעז ,רענַאקירעמַא יד רעדָא

 רעכיז ךיז טלייט רָאמוה רעשידיא רעד ךיוא ױזַא .ןרעדנַא םעד ןופ רענייא

 ןוא עטכישעג יד .קלָאפ רעדנַא זיא טשינ ןכלעוו ןופ רָאמוה םעד ןופ סיוא

 עלַאנָאיצַאנ ןוא ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןיא ןעגנורַאפרעד ,ןעגנובעלרעביא

 .ךיילג רעקלעפ עלַא ייב טשינ ןענייז ,ןכירטש-רעטקַארַאכ

 סיוועג .ןבעל -- טסייה סָאװ ,עבטמ רעד ןופ טייז עטכייל יד זיא רָאמוה

 ןכַאל ַא ךיוא ןייא טסילש רָאמוה רעבָא ,דיירפ ,רעטכעלעג :רָאמוה טניימ

 ..."סעקרעשטשַאי, טימ ןכַאל ַא רעדָא ,ןרערט ךרוד

 ןַארַאפ ךיוא ןענייז ױזַא ,ןעגנַאזעג ײלרעלַא ָאד ןענייז סע יו טקנוּפ ןוא

 -ןלַארטש ,עקינוז ,ענעדייז ,עכעלטימעג ,עליטש :רָאמוה םינימ יילרע'לכ

 רעכייוו ַא יו רערעהוצ רעדָא רענעייל םעד ףיוא ןקריוו ייז .עכייוו ןוא עקיד

 ,זדלַאה םורַא קילַאש

 רָאנ ,"עצ , עטשרעביוא יד טשינ זיא טסנוק ןימ ןדעי ןופ לַאעדיא ןיימ

 :רעניא סָאד ןרעהרעד רעסעב ךיא ןָאק םיא ךרוד ,ןָאט ָאמיסינַאיּפ ראד

 .רעלטסניק םענופ עטסקיד'מצע סָאד ןוא עטסכעל

 ןבירשעגנָא טציא זיב טָאה רוקרעמ ףלָאוװ רעביירש ןוא לַארטַאעט רעד

 זיא טלעוו יד , ןוא (1948) "ןזָאירוקרעמ, :רעכיב ייווצ ןבעגעגסױרַא ןוא

 יז זיא סע יו גנונעקרענָא רעמ ךס ַא ןענידרַאפ רעכיב עדייב .(1960) "םלעכ
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 ןוא רעטרעוו ןדניפרעד ףיוא םידַאמ ַא זיא רוקרעמ ףלָאװ .ןרָאװעג ןבעגעג
 ַא ףיוא טשינ רעיש ,ןלערַאק עטיור טימ דניק ַא יו ,ייז טימ ךיז ןליּפש
 ,("ןזָאירוקעמ , ךוב ןייז ןיא רָאלק סע טזיײװַאב רע יוו) רעגייטש ןשרידַאנ
 עבלַאה עליטש טימ ןפוא ןשירעפיטש-ךעלטימעג ַא ףיוא ךיוא ןעק רע רָאנ
 , , ,"דירַאי ַא למיה ןפיוא, ןייז השעמ יד געמ -- השעמ ַא ןלייצרעד רענעט

 ןעײטשַאב "םלעכ זיא טלעוו יד , ךוב םענופ סעטכישעג עטסיימ יד ןוא
 רָאנ ,לעניגירַא זיולב טשינ ןענייז ייז רעבָא ,"דירַאי ַא למיה ןפיוא ,, ןופ עקַאט
 ןענייז ןשטנעמ עריא טימ םלעכ טָאטש יד .ןרָאװעג טצינשעגסיוא ןייפ ךיוא
 ןַא ןביירשוצנָא ףיוא ןרוקרעמ ףלָאװ רַאפ דיירסיוא רעטוג ַא ןעוועג
 רָאמוה-ָאמיסינַאיּפ ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ טלמיוו סָאװ ,ךוב שידיא לעניגירָא
 ,ךיש-קעטש עכייוו טימ ךייא וצ טמוק סָאװ ,רָאמוה ַא --

 ןייק רשפא טָאה סָאװ ,השעמ ַא ףיוא ןָא ךיז ריא טגָאלש טרָאד ןוא ָאד
 םוצ ללכב טרעהעג יז .ןשטנעמ עריא ןוא םלעכ טָאטש רעד וצ טשינ תוכייש -

 רעדנַא ןַא טימ רָאג סױרַא יז טמוק ןרוקרעמ ייב רעבָא ,רָאל קלָאפ ןשידיא

 טציזַאב רוקרעמ סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .רילָאק רעדנַא ןַא טימ ןוא ,ןָאט
 רעד ןופ סענורטס יד ןעיצוצנָא יו טסייוו ןוא טנעמורטסניא ןקירעהעג םעד
 -- טנַאירַאװ ןטרעהעג טשינ ךָאנ ַא ןיא ןליּפשפיוא יז ןוא השעמ רענעי רעדָא
 ןיוש עכלעזַא ןקיטעטשַאב סָאד .רעיוא רעייא טּפַאכרַאפ סָאװ ,לַאפ רעיינ ַא
 ,"םלעכ ןיא קַאװטיל רעד, ,"םלוג רעמעלעכ רעד, יו תוישעמ עטנַאקַאב
 טרעוו רע רעבָא ,ןוגינ רעטנַאקַאב ַא ןיוש עקַאט -- "םירוּפ רעמעלעכ רעד,

 ,ןעגנוזעגסיוא קידשרעדנַא רָאג ןרוקרעמ ןופ

 ןייז טָאה ,לַארטַאעט ַא ךיוא זיא רוקרעמ ףלָאוװ סָאװ ,טקַאפ רעד

 רעכיב עטנַאמרעד ייווצ יד-טָא ןביירש םייב טנַאלַאט ןשירעלעטשטפירש
 רעד .עטייווצ סָאד טצנַאגרעד טָאה סנייא -- ןענַאטשעגיײב ךס ַא רעייז
 ױזַא יוו ,רעביירש םעד טגָאזעגרעטנוא רדסכ טָאה ןרוקרעמ ןיא לַארטַאעט
 .השעמ ענעבעגעג יד קירעהעג ןטכיולפיוא ןוא ןָאטָאנָאמ ןרעוו וצ טשינ

 קיטש ַא ,ןעניפעג טשינ ריז לָאז יז ואוו ,טָאטש רעדעי זיא ןתמא רעד ןיא
 עסיורג ןוא עניילק ערעייז טימ עקיבלעז יד םוטעמוא ןענייז ןשטנעמ .םלעכ
 ןוא דיירפ רעייז טימ ,ןשינעװַאה ,ןשינעגָאי ,ןטײקכַאװש ערעייז טימ ,תוגשה
 טקוק ןעמ ױזַא יו רָאנ ךיז טדנעוו סע .ןיזטכייל ןוא טסנרע רעייז טימ ,גרָאז
 רעלעטשנָא-רָאטקעשזָארּפ רעד רעוו ךיז טדנעוו סע .ןכַאז עלַא יד-טָא ףיוא
 ןעק ןעמ ,טרעקרַאפ ,ןוא טשינרָאג ןכַאמ ןכַאז עלַא יד-טָא ןופ ןָאק ןעמ ! זיא
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 -רַאפ ןפַאשרַאפ זיולב טשינ לָאז סָאװ ,טסנוק ןופ הגרדמ ַא וצ ןביוהרעד ייז

 .ןענרעלסיוא סעּפע ךיוא םיא לָאז רָאנ ,רענעייל םעד ןגינעג

 ייב סױרַא סע טפור רָאנ טשינ סָאװ ,ךוב ַא זיא "םלעכ זיא טלעוו יד,

 לָאמטפָא רָאנ ,רעטכעלעג ןכעלטניירפ ןוא לכיימש ןעמענעגנָא ןַא ךייא

 טשינ ךיז טלַאה ,שטנעמ :רעיױוא ןוא טייהרעליטש ןײרַא ךייא סע טעקשוש

 וד יו רעפיט ךס ַא זיא ןבעל סָאד ! ךיז ייב ץלָאטש-וצ טשינ ייז ןוא סיורג-וצ

 ןוא טסיב וד יו עז ןוא םורַא ךיז קוק ,עלייוו ַא ףיוא ּפָא ךיז לעטש ! טסקנעד

 ...! טסוט וד סָאװ

 -רענָא רעמ ךס ַא ןענידרַאפ רעכיב עדייב סרוקרעמ ףלָאװ :לָאמַא ךָאנ

 טימ סע ןענידרַאפ ייז .ןרָאװעג ןבעגעג טציא זיב ייז זיא סע יוװ ,גנונעק

 -ךעלטימעג רעד טימ ןוא טייקשירעדניפרעד-רעטרעוו רעקידוועליּפש רעייז

 .טייקשירעלייצרעד רעקידרענעטבלַאה רעשירעפיטש

 .י .נ ,1964 ,.פעס .גיוא ,"רוטלוק עשידיא,

 םינוגינ ץעגיד'חסּפ

 עשידיא סָאד ןעגנילק ןלוש וד ןיא ןוא "םירדס , יד ייב רָאיַאה

 ייוצ טפמעקעג טָאה קלָאפ סָאד רעכלעוו רַאפ ,דיל-סטייהיירפ

 ! רָאי טנזיוט

 ץלַא ןליפנָא טעוו גנוזיילסיוא ןוא גנואיירפַאב ןופ גנַאזעג סָאד

 יד ןיא םייה רעשידיא רעדעי ןופ ךעלעקניוו עלַא ןוא תומשנ עלַא ,רעצרעה

 ןופ לָאבמיס רעד ןרָאוװעג זיא סָאװ ,בוט-םוי:סטייהיירפ םעד ןופ געט

 עשידיא ןוא ןביולג ןשידיא ןופ ,ןבעל שידיא ןוא עטכישעג רעשידיא

 קידתמא ױזַא געט ערעזנוא ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנונעפָאה -- ןעגנונפָאה

 רעצנַאג רעד רַאפ ןרָאװעג ןעגנוזעגסיוא ךעלרעייפ ױזַא ןוא ןרָאוװעג םיוקמ

 ! טלעוו

 טָא -- ,בוט-םוי ןייד ןיא ןעיירפ ךיז טסלָאז וד ןוא -- "ךגחב תחמשי,

 -קירוצ ןעגנורעדנַאו עגנַאל ךָאנ ןדיא םעד טָאה סָאװ ,בוט-םוי רעד

 :גנַאל ןוא העושי עטרַאגעג יד טכַארבעג םיא ,דנַאל ןייז ןיא טכַארבעג

 טעו ,לָאמעלַא יו רעכעלרעייפ ןוא רעגילייה ,רעקרַאטש ןוא רעכע 1
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 :.טכענק ןופ ,תולג ןופ ןריפסיורַא םיא טעװ סָאוװ ,הלואג עטעטרַאוװרעד

 ןופ ,טייקידנעטשטסבלעז וצ טייקינעטרעטנוא ןופ ,טייהיירפ וצ טפַאש

 !ןדָאב םענעגייא ףיוא -- גנוזיילסיוא וצ גנוקירדרעטנוא

 ןענייז סָאװ ,סעינָאמערעצ ןוא הדגה יד ,ןעגנַאזעג-ביול ןוא תוליפת יד

 ,ןבעל םעיינ ןגָארקעגוצ טציא ןבָאה ,בוט-םוי-סטייהיירפ םעד טימ ןדנוברַאפ

 שיט-רדס םייב ןלעוװ "ללה , ןופ רענעט יד .גנַאלק םעיינ ןוא רילָאק ןשירפ

 עטרעטיילעג ןוא עקיליײה עטספיט עמַאס יד ןפורסורַא ןלוש יד ןיא ןוא

 ךרוד ךיז ייב ןצרַאה ןיא ןגָארטעגסיױא ייז טָאה סָאװ ,קלָאפ םייב ןליפעג

 רעגנַאל רעייז ןיא ןדיא ןלעוװ לָאמ ןטשרע םוצ םירָאו .תורוד עגנַאל

 עיירפ יוװ רָאנ ,טכענק יו טשינ רדס םעד ןעװַארּפ רָאיַאה עטכישעג

 עטכישעג רעגנַאל רעייז ןיא ןדיא ןלעוװ לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא ןוא .ןשטנעמ

 .רעדלעפ ענעגייא ערעייז רַאפ "יוט , ףיוא ןטעב ןלוש יד ןיא רָאיַאה

 יד ןעגנוזעגסיוא ןדיא ןבָאה ,ללה ,הדגה ,תוליפת יד ןופ גנַאזעג ן'כרוד

 טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה סקַאמילק סעמעוו ,הלואג רעד ןופ עמַארד עסיורג

 רעדעי .דנַאל ןייז ןוא קלָאפ ןשידיא ןופ גנואיירפַאב רעקיטליגדנע רעד

 םעד ןיא ןָאט רעיינ ַא ןעוועג זיא לוש ןיא ןוא שיט-רדס םייב חסּפ גנַאלק

 טשינ וליפַא ביוא םירָאװ .דיל-טייהיירפ םעד ןופ גנַאזעג ןכעלרעדנואוו

 רע טָאה ,רעטרעוו-הליפת יד ןופ שטייט םעד ןענַאטשרַאפ טָאה דיא רעדעי

 ,טײלגַאב ייז טָאה סָאװ הניגנ רעקיצרַאה רעד ןופ םעט םעד טליפעג רעבָא

 טָאה סָאװ ,עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ףָאזָאליפ רעשידיא רעסיורג רעד

 ןיא זַא ,טקרעמַאב קיטכיר טָאה ,ינש-תיב ןופ טייצ רעד ןופ ףוס םוצ טבעלעג

 רעד ֹוצ ןביוהרעד ןדיא עלַא ןרעוו בוט-םוי:סטייהיירפ םעד ןופ געט יד

 -תיב ַא ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו םייה עשידיא עדעי ןוא ,םינהכ ןופ הגרדמ

 יד ןרָאלרַאפ טשינ רדס רעד טָאה גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךָאנ .שדקמה

 ךיוא וליפַא ,טייקנביױהרעד ןוא טייקילייה ןופ םינמיס עשיטסירעטקַארַאכ

 ןענווַאד םעד ןגעוו ןוא ! עקירעמַא רעטעווענזיברַאפ רעד ןיא זנוא ייב ,ָאד

 חסּפ לוש טשינ זיא'ס רעכלעוו ןיא ןײרַא טייג .טדערעגּפָא ךָאד זיא לוש ןיא

 -סיוא ,ןזח רעד ןעוו רעדָא ,"ללה , ןגָאז ןיא ןטלַאה ןדיא ןעוו ,ירפרעדניא

 ןשטנעב ךיז טלעטש ,עקלומרַאי רעסייוו ןוא לטיק ןסייוו ןייז ןיא טצוּפעג

 ןוא טייקקילײה רעד טימ ןעגנורדעגכרוד טרעוו ריא ןוא -- 'לט,

 ,טייקנביוהרעד

 לעװ ןוא דומע ז'רַאפ ןענווַאד חסּפ ןקיטנייה ךיוא ךיא לעוװ ,ןזח ַא יו
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 ץרעביא ןופ םורַא ןשטנעמ רעטרעדנוה טימ שיט-רדס ַא ייב ןציז רעדיוו

 זיב ןרָאיַארַאפ ןופ ןליפעג יד ןיא דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ רָאנ .דנַאל ןצנַאג

 ןופ רענעט ענרָאנימ ןייק טשינ ! גנַאגוצ ןיימ ןייז טעוו שרעדנַא יוװ ! טנייה

 יד -- דיירפ ןופ רענעט ענרָאשזַאמ רָאנ ,גנַאזעג ןיימ ןליּפנָא ןלעוװ ןייוועג

 ,לארשי תנידמ ןופ טסיג רעיינ רעד !ןדיא ןטיירפַאב םעד ןופ דיירפ

 ךימ טעוװ ,ןגיוא עניימ טימ ןעזעג ןיײלַא בָאה ךיא טירט עטשרע סעמעוו

 סָאװ ,געט עקינוז עגנוי יד :שיט-רדס םייב ןציז לעוװ ךיא ןעוו ןקיטלעוװַאב

 ,דנַאל ןצנַאג ן'רעביא ןוא הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא

 ץרעטיול סָאד יו ,טייקטרעטײלעג רעייז ןיא רימ רַאפ ןעגניזפיוא ןלעוװ

 ! "םירישה:ריש , ןופ גנַאזעג

 סע ואוו ,שיט-רדס ַא יב טשרעה סע סָאװ ,טסייג רעוויטקעלָאק רעד

 ַא רַאפ קידנריריּפסניא טסכעה זיא ,ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןציז

 -ינַאמ ןוא ןזַאפ עלַא ןגנערבוצסױורַא ףיוא טייקכילגעמ יד .רעלטסניק

 ןוא עלַאנָאיצַאנ-ןייר יד יס ,טייז עזעיגילער יד ייס ,רדס ם'נופ סעיצַאטסעפ

 ,ןפוא ןשירעלטסניק ןוא ןטסלערוטלוק ,ןטסנעש ן'פיוא ,טייז עשילַארטַאעט

 ןוא שוח ןשיטעָאּפ ַא טימ ,עיזַאטנַאפ טימ שטנעמ ַא .עלַאסָאלָאק ןענייז

 ...רעדנואוו ןָאטפױא תמאב ןָאק ,גיוא ןשירעלַאמ

 רעשידיא רעד ןיא ןסקָאוװעגפיוא ןענייז סָאװ ,ךיז טייטשרַאפ ,עלַא טשינ

 םעד ךיוא רעטקַארַאכ ןזעיגילער-ףיט םעד ץוח ַא ןליפ ןענעק עיצידַארט

 םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא ןטלַאהַאב טגיל סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשיטַאמַארד-ףיט

 ַא ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ רעבָא .רעגייטש-סנעבעל ןשידיא ,בוט-םוי ןשידיא

 ןוא ןקרעמַאב וצ גנירג רעייז זיא ,טסנוק-רעטַאעט רַאפ סרעטניא ןלעיצעּפס

 ןכלעוו טימ רעטקַארַאכ ןשיטַאמַארד ןקידנעריר-ףיט םעד ןליפ וצ רעמ ךָאנ

 נָא זיא רעגייטש-סנעבעל רעשידיא ,בוט-םוי רעשידיא רענעי רעדָא רעד

 -רעסיוא ןריסישזערסױורַא ןָאק ןעמ עכלעוו ןופ ןוא ,טליפעגנָא ןוא טכיוהעג

 -קעּפס ןוא סענעצס ,ןעגנולעטשרָאפ עזעיגילער עקיטכערּפ ,עכעלנייוועג

 .ןעלקַאט

 ןוא גנואיירפַאב ןופ בוט םוי רעד יוװ ,בוט-םוי ןוויטַארָאקעד-רעמ ןייק

 רעטסערג רעד .ןדיא ייב ןַארַאפ טשינ ,רימ טכַאד ,זיא ,גנוזיילסיוא

 ערענעש-רעמ ןייק ןטכַארטוצ טנעקעג טשינ טָאה רָאסישזער-רעטַאעט

 -ּפָא קיטכיר לָאז ענעצס עגיזָאד יד ידכ רעבָא !רדס רעד יו ,ענעצס

 עכלעוו ,יד ןעזומ ,רעגייטש ןשירעלטסניק-טכע ןַא ףיוא ןרעוו טליּפשעג
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 ןיא טָאג  ךיוא רָאנ ,"טנַאלַאט/, ןבָאה זיולב טשינ ריא ןיא ךיז ןקילײטַאב

 | . .."ןצרַאה

 ףיוא ןרעוו טליּפשעגּפָא קיטכיר ענעצס-רדס עקיזָאד יד ףרַאד רעמ ךָאנ

 םלוע ןַא רַאפ טריפעגכרוד טרעוו יז ןעוו ,רעגייטש ןשירעלטסניק-טכע ןַא

 סע ןוא בוט-םוי-ידגב ןיא ןָאטעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןופ

 ןעמַאזוצ רעליּפש-טימ ןרעוװ ןלָאז ייז זַא ,ןקריווַאב וצ ייז גנירג רעייז זיא

 ןשיק ןסייוו ץפיוא טנעלעגנָא קיד'תוכלמ ױזַא ןָאנביױא טציז סָאװ ,םעד טימ

 ןופ סעינָאמערעצ ןוא סעיצַאטסעפינַאמ ענעדישרַאפ יד טימ זָא טריפ ןוא

 ...רדס

 וצ רָאי ןופ ךיז ןערעמ סָאװ ,םירדס-סקלָאפ עקיזָאד יד טלַאה ךיא ,ָאי

 ַא .ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא םעד ןיא גנוניישרעד רעוװיטיזָאּפ ַא רַאפ ,רָאי

 ,חסּפ ףיוא ןלעטָאה-טרָאזער ענעדישרַאפ יד ןיא ןרָאפ סָאװ ,יד ןופ ךס

 עקיבלעז סָאד .ןסעזעג טשינ שיט-רדס ןייק ייב רָאג לָאמנייק רשפא ןטלָאװ

 עשידיא עסיורג יד ןָאןקַאּפ סָאװ ,ענעי ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא ףרַאד

 -ץעג ןרעוו סע ואוו ,דנַאל ןצנַאג ץ'רעביא סרעטנעצ ןוא ןענַארָאטסער

 ,בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ףיוא םירדס-סקלָאפ טעװַארּפ

 ןעמוקעג ןענייז ,םירדס ייווצ קינייו ןעוועג ןענייז רעמָאט ןוא

 ןטירד, ַא ךָאנ טריפעגנייא ןבָאה ןוא עקירעמַא ןיא ןדיא יילרענעדישרַאפ

 ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא ָאד טָאה "רדס ןטירד , ַא ןופ ריפנייא רעד ."רדס

 ,עניטנעגרַא ,ליזַארב ,ַאבוק ,ָאקיסקעמ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןדיא ךיוא זַא

 חסּפ ןרָאיַארַאפ ."םירדס עטירד , ןיוש ןעוװַארּפ ןוא ןָאטכָאנ ןעמונעג ןבָאה

 ףסוי רעריפ-רעטעברַא ןשידיא ןטמירַאב ן'טימ ןגיולפעג לעיצעּפס ךיא ןיב

 -נייא זיא סָאװ ,"רדס ןטירד, ַא וצ ,ַאבוק ןייק ימַאימ ןופ גרעבסָאלש

 "טעטימָאק-תורדתסה, ןקיטרָאד םעד ןופ ןרָאוװעג טנעדרָאעג

 ןופ טנדרָאעגנייא טרעוו סָאװ ,קרָאי וינ ןיא "רדס ןטירד , םעד ןגעוו

 ןרָאװעג ןיוש ךָאד זיא רע .טדערעגּפָא ךָאד זיא ,"ןיײּפמַאק ןטפַאשקרעוװעג

 ןיוש ,ךיז טכַאד ,טלָאוװ סָאוװ ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא עיצוטיטסניא ןַא

 וינ ןיא ןעמוקעגוצ ךיוא זיא סנטצעל .םיא ןָא ןיײגַאב וצ ךיז ןעוועג רעווש

 ..."רדס רעטירד , ס'גניר רעטעברַא םעד קרָאי

 רעכעה ןלוש יד ןיא ןוא םירדס יד ייב רָאיַאה טעוװ ,טקרעמַאב ןיוש יו

 סָאד ןעגנילק לָאמעלַא יו רעכעלרעייפ ןוא רעקילייה ,רעקרַאטש ןוא

 יד רַאפ "יוט, ףיוא ןטעב ןלעוו רימ ןעוו ןוא .דיל-סטייהיירפ עשידיא
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 ןוא ןרעּפכורפַאב לָאז סָאװ ,ךיז רַאפ "יוט , ףיוא ןטעב ךיוא רימָאל ,רעדלעפ

 ןוא ןעגנַאלרַאפ ערעזנוא ,ןעגנובערטש ןוא ןלַאעדיא ערעזנוא ןעלגילפַאב

 ןשידיא םעיינ ַא וצ ןוא גנורעטייל ןוא גנוביוהרעד וצ ןריפ זנוא ןוא ןרעגַאב

 ! סנַאסענער-רוטלוק

 ךיז ,דלעפ ןייז ןיא רעלטסניק רעדעי ,טיבעג ןייז ףיוא רעדעי לָאז

 -גנַאלק-ןוא-טרָאװ ערעזנוא ןופ עטסנעש סָאד ןגנערבוצסורַא ןעימַאב

 געט יד ןיא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ןוא עלערוטלוק ערעזנוא ןופ ,תורצוא

 ! בוט-םוי-סטייהיירפ םעד ןופ

 ייב "טגינעק , סָאװ ,ןזח רעד ביוא ,ןכַאמ עילַאק טשינרָאג ךיוא טעװ סע

 ןיא ,רעדיל עקיסַאּפ ייווצ רעדָא ענייא ןעניפעג טעוו ,רדס-סקלָאפ  ַא

 עקיטנייה יד ןופ ,ןעגניז וצ רעדָא ,ןענעייל וצ ,שידיא ןיא רעדָא שיאיירבעה

 !ןביילקוצסיוא סָאװ ןופ ָאד זיא סע :השקשינ .רעטכיד

 יד ןוא ,םירוזחמ ערעזנוא סיוא ןליפ ןעזרעפ סעמעוו ,רילַאק רעד

 ןבָאה טשינרָאג ןלעוו ,הדגה-ילעב יד ךיוא ןוא ,ערעזנוא םינטיּפ ערעדנַא

 עטלַא יד ּפָא-טלייט סָאװ ,םיוצ רעד זַא ,טייצ זיא סע .םעד ןגעק ןצעזוצסיוא

 .ןרעוו ןעמונעגקעווַא לָאז גנוטכיד רעקיטנייה רעד ןופ עיזעָאּפ עזעיגילער

 ןָאטרעטנוא ,ןָאטרעבױא ןזעיגילער ַא טימ רעדיל גונעג ןביילקסיוא ןָאק'מ

 עשידיא ןוא עשיאיירבעה ענרעדָאמ עקיטנייה ערעזנוא ייב ךיוא ןָאטייב ןוא

 רעזנוא ןופ ןלַאװק יד וצ ןרעטנענרעד קלָאפ םעד טעוװ סָאד .רעטכיד

 ! רוטלוק ןקידנגיובנגער

 .י .ג ,1949 ,14 לירּפַא ,"גָאט רעד;

 "ס'יננה 24

 רעבָא ! ןעוועג ל'רוחב גנוי ַא רָאג ךָאנ -- ירפ רעייז ןעגנַאפעגנָא בָאה

 טנערבעג טָאה ,דומע ןרַאפ הניגנ עשידיא יד ןעגניזוצסיוא קשח רעד

 -סיוא טַאהעג טשינ דלודעג ןייק בָאה ךיא זַא ,רעקַאלפ ַאזַא טימ רימ ןיא

 ןבָאה תואחסונ עשידיא יד .ףייר גונעג ןרעוו לָאז סע זַא לוק ןיימ ןעירבוצ

 ,ןעגניזסיוא רעכיג סָאװ טזומעג ייז בָאה ךיא ןוא זדלַאה ןיא טקיטשעג רימ

 ,ךיז ןופ ןענײװסױרַא ןוא ןלַאשסיוא

 ךיא ! ןובשח ןיימ ףיוא ןיוש ךיא בָאה "ס'ייננה , קיסיירד-ןוא-ייווצ עצנַא 2
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 קיסיירד:ןוא:ייווצ ךיוא קיטייצכיילג ןוא -- "ס'יננה , קיסיירד-ןוא-ייווצ

 דומע ןַא ייב ןגָארטרַאפ "לרוג , רעד ךימ טָאה לָאמ סעדעי לייוו ."תולרוג,

 ןוא עקירעמַא ןיא טָא .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןיא טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ץעגרע

 ןדיא רַאפ טָא :ַאיבמָאלָאק ןיא טָא ןוא עקיסקעמ ןיא טָא :לארשי-ץרא ןיא טָא

 ,עשיסור ןופ שימעג ַא ;לָאמַא ףיוא ןדיא עקיאײלרעלַא רַאפ טָא ןוא ןליוּפ ןופ

 -גנערטש ַא טָא :עשיוװטיל ןוא רענַאיצילַאג ,עשירַאגנוא ,עשיניַארקוא

 ָאטרָא:בלַאה ַא טָא ןוא ,םידיסח רעשטיווַאבויל ,לוש עשיסקָאדָאטרָא

 -רָאפער-בלַאה רעדָא עויטַאװרעסנָאק-בלַאה ,עויטַאוװרעסנָאק ,עשיסקָאד

 , ..טנװַאדעגסיױא טלעוו ַא :ץרוק ;:עטרימ

 ןטייווצ םוצ -- "יננה , ןטסקיסיײירדןואיירד ןיימ טימ ךיא םוק טציא ןוא

 ! שטיב ימַאימ ןייק -- לָאמ

 ןבירשעג לָאמַא טָאה יו םערָאװ ! ןדירפוצ רעייז ןייז ךיא ףרַאד ךות ןיא

 רעלטסניק ַא :רענפעש .ב ,טסינָאטעילעפ רעגולק רעייז רעד ,טניירפ ןיימ -

 סייוו ךיא ,ָאי ! טסנוק ַא זיא סָאד לָאמַאכָאנ ןעמוק רעבָא ןרָאפ םוטעמוא ןָאק

 ןייק טשינ רימ טיג סָאװ ,םערָאװ ַא רימ טעשטָאט ךָאד ןוא ! טוג ץנַאג סע

 םייב ביג ךיא סָאװ םעד ןופ רעמ ךס ַא ןבעג ןָאק ךיא זַא סייוו ךיא ...ור

 רעד -- רערעהוצ יד ןלעפסיוא ןָא ןיוש ןבייה סע רעבָא ,םיארונ-םימי דומע

 זיא רע ;:ןעוועג סָאװ רעקיבלעז רעד רעמ טשינ ןיוש זיא רעיוא רעשידיא

 ןוא רעקינייװ ץלַא רָאי וצ רָאי ןופ ןרעוו ןדיא עניימ ;ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ

 . ..רעקינייוו

 םנופ שטייט ןפיוא ןענַאטשַאב לָאמעלַא זיא ןענווַאד ןיימ ןופ ּפָארט רעד

 רעד ןופ המשנ רעד ףיוא ,טימעג םעד ףיוא ,עיזעָאּפ רעד ףיוא ,טרָאװ

 רעד .,לַאװק ןשידיא ןטסנייר עמַאס ןופ הניגנ רעקיסַאּפ רעד ןוא הליפת

 זיא טציא -- חבזמ רעקילײה ַא ןעוועג ןדיא ייב תורוד עגנַאל רַאפ זיא דומע

 ירבע ןייק טשינ ןענעק סָאװ ,סענַאצַאּפַאל רַאפ קרַאמ-רקפה ַא ןרָאוװעג רע

 . ..וליפַא

 סָאד ןוא םיארונ:םימי ןענווַאד סָאד רערעווש ןוא רערעווש ץלַא טרעוו

 , ..טימעג ןשיריל ןוא ךרד ןיימ רַאפ ,רימ רַאפ -- דומע ןרַאפ ללכב ןענוװַאד

 זומ סָאד -- חסּפ ןוא םיארונ:םימי טּפיוהרעביא ,דומע ןרַאפ ןענווַאד רעבָא

 ...לרוג ןיימ זיא ױזַא ,ןלַאפרַאפ ! ךיא

 עשידיא עקיצרַאה יד טימ ןדייש ךיז וליפַא ןטכַארט רָאג ךיא ןָאק יו

 ףיט ױזַא ןעניר ייז זַא -- ! עקיד'מיארונ:םימי יד טּפיוהרעביא -- ,תואחסונ



 277 גנַאלק ןוא טרָאוו

 ךיא זַא ,רעמערָא ליפיוזַא טימ ןרָאוװעג ךָאד טלָאו ךיא ? טולב ןיימ ןיא

 ַא ןעוו ,ןופרעד רעגרע ןייז ןָאק סָאװ ןוא ! טנעקרעד טשינ ןיײלַא ךיז טלָאװ

 ןוא ןדייל רעסעב ןיוש לעוװו ךיא ,ןיינ ? טשינ ןײלַא ךיז טנעקרעד שטנעמ

 -רעד טשינ ןיילַא ךיז ךָאנרעד לָאז ךיא סָאוװ ךַאז ַא ןָאט רעדייא ,ןגיווש

 ...סע זיא סָאד טָא .ןענעק

 .י .1 ,1960 ,.ּפעס ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ?רעטַאעט ןשידיא ןופ ךוּבטנַאה

 .טרעדנוה םעד טרעייפעג טציא ,טלעוװו-:רעטַאעט עשידיא יד רקיע

 -שידיא יד רעבָא טגיל .רעטַאעט ןשידיא םענופ גָאט-ןריובעג ןקירָאי

 ןוא ע'בורח ַא ,טלעוװ:-רעטַאעט עשידיא יד ךיוא ןעמַאזוצ ריא טימ ןוא ,טלעוו

 ירעמַא ןפיוא רקיע רעד ,ןבעל עקידנדייר-שידיא סָאד .ענעטָארטעצ ַא

 .וצרעד ךָאנ טרעטילּפשעצ ןוא ןסירעצ ,ךַאװש זיא ,טנעניטנַאק רענַאק

 ַא םיא ןיא טבעל ואוו:ץעגרע ,קלָאפ ענדָאמ ַא ןענייז רעבָא ןדיא

 ָאד .גנַאגרעטנוא ןגעק לגענ:ןוא-ןייצ טימ טפמעק סָאװ ,חוכ רענעטלַאהַאב

 סע ןוא ףיוא ץילב ַא טיג סָאװ ,קנופ ַא גנילצולּפ ךיז טזייווַאב טרָאד ןוא

 .ןופרעד ןצרַאה ןפיוא רעמערַאװ ןוא רעגנירג טרעוו

 ןיא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,סרעטַאעט עשידיא ןציירד לָאצ יד ,יאדווַא

 ןבָאה רימ סָאװ ,סרעטַאעט עשידיא יירד יו רערעמ זיא ןײלַא קרָאי-וינ

 ךיז רַאפ טעז ןעמ ןעוו ןוא ! רעטַאעט שידיא ָאד טרָאפ זיא'ס רעבָא ,טציא

 יד , יו ,ןעגנולעטשרַאפ-רעטַאעט עשידיא עשירעלטסניק עקיטכיצ עכלעזַא

 ןשידיא ןקיגנַארטשרע םעד טימ ,עניבסקלָאפ רעד ןיא "יזנכשַא רעדירב

 השנמ רָאיטקַא םענעדייז ןטימ ןעמַאזוצ ווָאלוב ףסוי רָאסישזער ןוא טסיטרַא

 רעטַאעט-ָאקסַאלעב סעסונָאב ןיא ליּפש-רעטַאעט ענייפ סָאד ןוא ,םייהנעּפָא

 רעקידעבעל יא ,רעטכייל יא עקַאט טרעוו ,"שידיא ןוא קידעבעל ,טכייל,

 ,ןצרַאה ןפיוא

 ןופ "רעטַאעט ןשידיא ןופ ךובטנַאה , םעד טימ תוכיישב סע ךיא ביירש

 .עקיסקעמ ןיא סױרַא קירוצ גנַאל טשינ זיא סָאװ ,גייווצרעבליז ןמלז

 רעד ,טלעוו עשידיא יד טלָאװ ,הרושכ ןעוועג טלָאװ גנידצלַא ןע | |



 ינדרי יכדרמ 278

 ןוא ןשטנעמ-רעטַאעט ןשירעפַאש ןשידיא םעד טָאה גייווצרעבליז ןמלז

 עקיטרעוו רָאג ַא ןגָארטעגרעטנוא רעקירָאטסיה:רעטַאעט ןשידיא םעד

 עקיזָאד סָאד זַא ,ןגָאז טשינ לעוװ ךיא .ןצַאשוצּפָא טשינ שממ זיא סָאװ ,הנתמ

 ַאזַא ךיז רַאפ טָאה ןעמ זַא רעבָא ,תונורסח ןופ יירפ זיא "ךובטנַאה,

 "טרעּפסקע, ןַא ןרעוו גנירג ןעמ ןעק ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ךובטנַאה,

 -רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןפָא ןריט עלַא ןעייטש סע .רעטַאעט ןשידיא ןרעביא

 ,ןסערדַא עניימ סיוא ביילק ,םענ ,ביירש ןוא קעװַא ךיז ץעז ,ַאנ :רעביירש

 שידיא ןגעוו ךוב םענעי רעדָא םעד טספרַאד .ןעניפעג גנירג ךימ טסנעק

 ָאד סע זיא טָא ,לקיטרַא םענעי רעדָא םעד וטסליוו .סע וטסָאה טָא ,רעטַאעט

 ןציז ,ןגיוא יד ןעיירדסיוא טשינ טספרַאד .סע ןעניפעג וטסעוו טרָאד ןוא

 ,ןרעטשינ ןוא ןכוז קעטָאילביב רעטייווצ ַא רעדָא רעד ןיא ץהעש עגנַאל

 ןַא רעוו ןוא ביירש ייג ,ךַאד ןייא רעטנוא ,טנַאה רעד ףיוא ךיילג סע טסָאה

 ,ןובשח סגייווצרעבליז ןמלז ףיוא -- "טרעּפסקע ,

 ! סע טגָאמרַאפ שטנעמ רעד טָא ,דלודעג ןוא עיגרענע ,תוחוכ לפיוו ,ךַא

 ביוא ,ןבײרשנָא לָאז רעצעמע זַא ,ןעוועג טייצ טמיטשַאב טלָאװ סע ,ןבעל'כ

 ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ערעגנעל ַא תוחּפה-לכל זיא ,עיפַארגָאיב עלופ ןייק טשינ

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,רעביירש ןשידיא "ןקידרעבליזקעווק, ןקיזָאד םעד

 ,קישטנַאמרעגנוי ןייק טשינ טייוו-טייוו ןיוש זיא סָאװ ןוא ,גייווצרעבליז ןמלז

 טָאה רעביירש רעשידיא רענעי ןוא רעד זַא ,ןעייל ךיא ןעוו ,לָאמ ליפ

 -רוטַארעטיל, עקיבלעז יד ןוא ןייא יד ןגָארקעג לָאמ ןייא יווװ רערעמ ןיוש

 רעטנידרַאפ ַאזַא זַא ןוא דנַאלסיױא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ָאד "עימערּפ

 ,רע יו עכלעזַא ךָאנ ןוא ,גייווצרעבליז ןמלז יוװ רָאטקַאדער ןוא רעביירש

 ןעיירשסיוא רימ ךיז טליוו -- ןעזרַאפ דנַאלסיוא ןיא ייס ןוא ָאד ייס טרעוו

 ריא טיש ןעמעוו :"סרעלײטרַאפ-עימערּפ , עקיזָאד יד וצ לוק ןפיוא ךיוה

 יד טקידײלַאב ןוא ןיײרַא םינּפ ןיא ריא טייּפש סָאװ רַאפ ? ןגיוא יד ןיא דמַאז

 ריא ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ טימ "ןזירּפ , ערעייא ןָא טפור ? רוטַארעטיל עשידיא

 ...!?רוטַארעטיל , טרָאװ ןטימ טשינ ייז טדניברַאפ -- רעבָא ,ןיילַא טליוו

 ןקיטסייג רעזנוא ןיא טליּפשעג טָאה רעטַאעט שידיא סָאװ ,עלָאר יד

 רעביא .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא קירעהעג טשינ טציא זיב ךָאנ זיא ,ןבעל-רוטלוק

 םעניא עלָאר עלַאסַאלַאק ַא טליּפשעג רעטַאעט עשידיא סָאד טָאה טּפױה

 ןעוו ,טייצ יד טשינ סע טקנעדעג רעוו .עקירעמַא-ןופצ ןיא ןבעל ןשידיא

 ערעיא רעטנוא טילבעג שממ טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד
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 -- ץניווָארּפ רעד ןיא .סרעטַאעט עשידיא 12 -- ןײלַא קרָאי-וינ ןיא :ןגיוא

 ,ןרָאאטקַא עשידיא תונחמ עצנַאג .סרעטַאעט עשידיא קיצנַאװצ ַא םורַא

 ,סרעקיטירק-רעטַאעט ,ןטסיציריל ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ,ןגרוטַאמַארד

 :ייוודָארב עשידיא יד ,וינעווע דנָאקעס ףיוא ןריצַאּפש ייז ךיא עז טָא

 ילַאמ ,רישעק רָאדיזיא ,דירפ רַאזַאל ,ווָאטַארַאב לוָאּפ ,ץרַאוװש סירָאמ

 קרַאמ ,ימע-ןב בקעי ,ןייטסרעג ַאטרעב ,לעּפַא הנח ,רעלדַא יליצ ,ןָאקיּפ

 ןרהַא ,ָאקסעלַאכימ לכימ ,םיובלטייט םהרבַא ,לטסעמ בקעי ,דייווש

 ,קינלוקס השנמ ,דלעפ קחצי ,ןײטשדלָאג ינעשזד ,וועדעבעל

 ,יקסנישמור ףסוי ,להָאװ ןַאמרעה :ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט

 ,יקסוָאקסַאל פיליפ ,יקסווַאינרעשט ףסוי ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא

 .ןייטשלע םהרבַא

 ,ןיטנע לאוי ,רעקידעבעל רעד ,ינודקומ .א ר"ד :סרעקיטירק-רעטַאעט

 .י .ב ,דלַאוװכוב .נ ,רעדניל .ב .נ ,ןילדע םַאיליוװ ,יקסווָאנַאי .ש ,ןַאהַאק .בַא

 ,ןײטשדלָאג

 ,ה ,דלעפסעטָאג אנח ,יקסניּפ דוד ,ןירבָאק ןָאעל ,ןיביל .ז :ןגרוטַאמַארד

 ,םולב םהרבַא ,שטיװָאנַאמלַאק ירעה ,וװָאמיד ּפיסָא ,רעלקעס .ה ,קיווייל

 ,ץרַאװש ריאמ ,לעגיס םַאיליװ ,ןַאמיירפ סיאול

 ,סבָאקיישזד בָאקיישזד ,שטיוװָארעיײמ דוד ,ןעיליל רָאדיזיא :ןטסיציריל

 .רעביוט םייח

 סָאװ ןוא ! עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא'ס טלעוו-רעטַאעט עשידיא ַארַא'ס ,ָא

 ...!ןבילבעג ריא ןופ זיא

 ןייא טימ ןײגנָא ןעק גייווצרעבליז ןמלז ַא ביוא ,רעבָא םעלַא םעד ייב

 "ןסייברַאפ , ךָאנ ןוא ןטייווצ ןכָאנ "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, דנַאב

 ךיוא טעוו דלַאב ןוא ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ "ךובטנַאה, ַא טימ טציא וצרעד

 -- קרָאי-וינ ןיא "רעטַאעט טסנוק ןשידיא , ןגעוו ךוב ַא סנייז ןעניישרעד

 !? רעדנואוו ןייק טשינ סע זיא :ךייא ךיא גערפ

 רעזנוא ,ןייז טשינ לָאז רעטַאעט ןשידיא םוצ גנַאגוצ סמענייא סָאװ

 סע ןעוו ,ןעזסיוא סַאלב ַא טַאהעג טלָאװ ןבעל-רוטלוק קיטסיײיג רערָאג

 -יימ ןייז ןבָאה ןעק רענייא רעדעי .רעטַאעט שידיא ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ

 רעבָא רעטַאעט ןשידיא ןופ טרַאוװנגעק ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןגעוו גנונ

 ןענעק טשינ רענייק טעוװ ןבעל רוטלוק ןקיטסייג רעזנוא ןיא טרָא ןייז

 .ןענעקיילרַאפ
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 ע'תמא ןייק זנוא ייב ָאטשינ זיא גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ סָאװ ,דָאש ַא

 יד ןופ ןייר ןייז לָאז סָאװ ,עטכישעג ַא -- עטכישעג-רעטַאעט עשידיא עלופ

 ןיא טקָארבעגנָא טָאה רָאיטקַא רעשידיא רענעי ןוא רעד סָאװ ,תואמזוג עלַא

 סָאװ ,ןטנעמָאמ ןוא ןדָאזיּפע ,סעטכישעג ןיא תושעמ טימ ,רעכיב ענייז

 יו רעמ טשינ טפָא ןענייז סָאװ ,ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג-טשינ ןענייז

 ..סנגיל עצנַאג רעדָא עבלַאה

 יד ןשיווצ לָאז סָאװ ,רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעד ןעמוק ךָאנ ףרַאד סע

 סָאװ "זץ'תמא , ךעלעּפָארט רָאּפ יד ןלײשסױרַא תושעמ עטפיוהעגנָא גרעב

 "ךעלענרעז עקיניילק, יד טָא ןופ ןוא ,רעכיב עקיזָאד יד ןיא טניפעג ןעמ

 ,טלעוו רעד רָאג ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג ַא ןעיובפיוא

 טוג ךיוא טעוו "רעטַאעט ןשידיא ןופ ךובטנַאה , סגייווצרעבליז ןמלז

 ,תורוקמ עטנכייצרַאפ ליפ יד ןופ ןּפעש ןענעק ןלעוװ סָאװ ,יד ןעמוק ץינוצ

 טעװ ןעמ .רעטקַארַאכ ןשיטנעטיוא ןַא ןופ ןענייז ייז ןופ עלַא טשינ שטָאכ

 .עװָאלָאּפ רעד ןופ ןקיניײירסיוא ,ןּפיזרעביא טוג תורוקמ עלַא יד ןפרַאד

 -ץג טשינ טָאה רבחמ רעד זַא ,טעז ןעמ .ךייר רעייז זיא תורוקמ לָאצ יד

 ךס ַא -- טרעטשינעגנָא ןוא טכוזעגנָא גנונעג ךיז טָאה ןוא טייצ ןייק טגרַאק

 ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד טעברַא ַאזַא רַאפ .ןזייווַאב סע ןעק שטנעמ ןייא יו רעמ

 .ןרַאטערקעס ןוא סרעפלעהסיורַא טימ בַאטש ןצנַאג

 עשידיא ענעדיישרַאפ ןופ תונורכז ןופ ןלײטּפָא יד ןענייז ךייר לעיצעּפס

 יד ףיוא עקַאט ןעק ןעמ .רעדנעל ערעדנַא ןוא ןלױּפ ,עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא

 -רַאפ ייז רעבָא ,ןזָאלרַאפ טשינ ליפ וצ ךיז סעיפַארגָאיב ןוא תונורכז עקיזָאד

 ןסיוו ןיוש טעוו רעקירָאטסיה-רעטַאעט רעד .עיצַאמרָאפניא ללש ַא ןגָאמ

 -טשינ ןוא קידיאמזוג יוװ טייז ַא ןָא ןזָאל וצ סָאוװ ןוא ןבײלקוצּפָא סָאװ

 ,קיד'תמא

 יי .נ ,1971 ,1 ילוי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 ןָאטסדַאלג קַאסיא

 ןזח ןוא טסיטרַא-ָאידַאר ,רעגניז-סקלָאפ

 :רַאפ-גנוי ,רענעברָאטשרַאפ-טשרָאקַא רעד זַא ,רעכיז ךיא ןיב

 ןוא רעגניזדָאידַאר ןוא -טרעצנָאק רעשידיא רעטנַאקַאב רענעטינש

 לוטש ןטיירגעגוצ-קיטרַאפ ַא טרָאד ןענופעג טָאה ,ןָאטסדַאלג קַאסיא ,ןזח

 טליפעגנָא טָאה ןוא טיורב ךעלגעט ןייז ןעוועג זיא גנַאזעג םירָאוװ ,םיא רַאפ

 .ןזעוו ןצנַאג ןייז

 ,למיה םוצ שזַא ןעמ טייגרעד גנַאזעג טימ זַא ,תמא עקַאט זיא סע ביו א

 ,ןסַאג יד ןופ רעגניז רעד ןיב ךיא;
 ;דיירפ ןופ ןוא עביל ןופ גניז ךיא
 -- ןגנַאלרַאפ ןוא ןטנעמיטנעס ןופ
 ".טייק ןוא דניק רַאפ דיל ןיימ ךיא גניז

 רעקידנעטש רעד ,"ווװיטָאמ-טייל , רעקידנעטש רעד ןעוועג זיא סָאד

 טימ ,ךַארּפש ָאידַאר רעד ףיוא עקירעמַא ןיא סע טפור'מ יו ,רענייז "םיט,

 ַא ןיא -- ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר ענייז ןביוהנָא טגעלפ ןָאטסדַאלג קַאסיא ןכלעוו

 .עידָאלעמ רעשיטנַאמָאר ,רעקידוועגניז ,רעטכייל

 סעיצנַאטס-ָאידַאר ענעדיישרַאפ ףיוא ןעמַאזוצ רימ ןבָאה גנַאל ןרָאי

 .יִש .ףע .וילעבָאד , ,".יע .יס .םע ,ילעבָאד , טימ קידנבױהנָא -- ןעגנוזעג

 ,".יד .יוו .יא .וילעבָאד , ,".יב

 ."רעגניז ןסַאג רעשידיא רעד , -- רע

 ,"רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , -- ךיא

 עשינעילַאטיא ןוא עשינַאּפש ,עשיסור ,עשידיא ןופ רעגניז רעד -- רע

 ,רעדיל

 ןוא רעדיל עשידיא ןוא עשיאערבעה סיואכרוד ןופ רעגניז רעד -- ךיא

 ,תוליפת

 ןוא תוליפת ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ךיוא ןָאטסדַאלג קַאסיא טָאה רעטעּפש

 רעד זיב -- הניגנ רעשינזח רעד ןופ סדרּפ ןיא ןײרַא רע זיא זייווכעלסיב

 .עיצַאריּפסניא-טּפיוה ןייז ןרָאװעג זיא דומע
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 ןזח -- ןרָאװעג זיא ,ןָאטסדַאלג קַאסיא "רעגניז ןסַאג ןשידיא , םעד ןופ

 ! ןָאטסדַאלג קחצי

 ןוא קרָאי-וינ רעביא ןעגנילק וצ ןביהעגנָא ןעמָאנ ןייז טָאה ױזַא ןוא

 טָאה רע .טסנרע רָאג זיב ןעמונעג דומע םעד טָאה רע .דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 סיורג טימ ןטרעצנָאק ןוא ָאידַאר רעד ףיוא תוליפת ןעגנוזעג ןוא טנוװַאדעג

 םעד ןופ ייס ןוא טקנוּפדנַאטש ןשילַאקיזומ ןייר םעד ןופ ייס -- דובכה:תארי

 סעּפע ןבעג טלָאוװעג ןוא טכוזעג טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןשידיא

 ןוא רעד ןופ שטייטסיוא םעיינ ַא ,העונת עיינ ַא ,לַאפנייא םעיינ ַא -- סעיינ

 ,הליפת רענעי ןופ

 ןשידיא םנופ טרָאװ סָאד ,טעקצַאצעג ךיז רע טָאה דיל ןשידיא ןטימ ןוא

 ךיוא זַא ,טזָאלעג טשינ טָאה ןוא טכעוושרַאפ טשינ לָאמנייק רֶע טָאה רעטכיד

 טנכערעג קיניײװ ךיז טָאה רע .גנוכעוושרַאפ ןייק ןײגַאב טשינ ןלָאז ערעדנַא

 ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו ייס ,םלוע םנופ קַאמשעג םעד טימ

 -נגעלעג רעדעי ייב ,םוטעמוא טָאה רֶע -- עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא ייס

 ,טרָאװ שירעטכיד-טכע סָאד ,דיל עשידיא ענייפ סָאד ןעגנוזעג ,טייה

 עשידיא עטשרע יד ןריזינַאגרָא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא

 ,סרעריסנָאנַא ןוא ןטסיטרַא עשידיא ,סרעגניז עשידיא ןופ "ןָאינוי-ָאידַאר,

 רע זיא ,רעגניז ַא ץוחַא לייוו ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןָאטסדַאלג קַאסיא זיא

 -פיוא ןייא טשינ .טייקיטכערעג רַאפ שוח ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג ךיוא

 -ָאידַאר ןייא טינ ןוא ,טנוזעג לסיב ןייא טשינ ,טכַארבעג םיא סע טָאה גנוגער

 ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,טסָאקעג םיא סע טָאה םַארגָארּפ

 עטצעל יד טּפיוהרעביא ,ןרָאװעג זיא דומע רעד ,טקרעמַאב ןיוש יו

 דומע רעד רעבָא ,עיצַאריּפסניא-טּפױה סנָאטסדַאלג קַאסיא ,רָאי ןעצ טכַא

 טשינ זיא סע םירָאװ .ןרָאי ענייז ןצריקרַאפ וצ ןפלָאהעג שוריפב ךיוא טָאה

 ױזַא ךָאנ זיאמ ןעוו טּפױהרעביא ,עקירעמַא ןיא ןזח ַא ןייז וצ גנירג

 ...ןָאטסדַאלג קַאסיא יו קידנליפ:ןייפ ןוא טנעגילעטניא ,וויטיסנעס

 ןײמעגלַא ןיא גנַאזעג ןוא תונזח ןופ סרעבָאהביל עשידיא עטסרעמ יד

 יז ,רענעט לטרעפ ןוא עבלַאה רַאפ ,ןסנַאוינ רַאפ ןרעיוא ןייק טשינ ןבָאה

 -סיוא עדליוו טימ ,תולוק עקרַאטש טימ ,סעמיטש עקיכליה טימ ךיז ןקיווק

 ןוא םינזח רַאפ ...טעװעטַאמַארדָאלעמ ןעמ זַא ביל ןבָאה ןוא ןעיירשעג

 לטרעפ ןוא עבלַאה רַאפ ,ןסנַאוינ רַאפ ןעגנוגיינ ענערָאבעג טימ סרעגניז

 תונזח ןרעסעב ףיוא םינלעב .סַאג רעשידיא רעד ףיוא רעטיב ָאד זיא ,רענעט
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 שממ ייז ףרַאד ןעמ .קיניײװ רעייז ָאד זיא ,ןײמעגלַא ןיא גנַאזעג םענייפ ןוא

 םלוע ןרעסעב םענעפורעג ױזַא םעד ןשיווצ וליפַא -- טכיל טימ ןכוז

 ...ןיוש

 -- ןרָאי עטסקידנעילב עמַאס ענייז ןיא ןלַאפעג זיא ןָאטסדַאלג קַאסיא

 -רעדנַאנַאפ ןייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןוא -- ןעוועג טלַא רע זיא רָאי 2

 ןוא ָאידַאר עשידיא יד ןופ לייט רעטסערג רעד תעב .ערעירַאק רעטילבעג

 זױלב -- ןכוז ןוא -- טכוזעג ָאד ןבָאה םינזח ןוא סרעגניז-טרעצנָאק

 יד ןשיווצ ןעוועג ,טקרעמַאב רעירפ בָאה ךיא יו ,רע זיא ,ןקילג עלעירעטַאמ

 ןשידיא םענעגנוזעג םעד ןיא ענייש סָאד רדסכ טכוזעג טָאה סָאװ ,םידיחי

 ערעירַאק רעצנַאג ןייז ןיא זיא רע .טסנוק רעש"נזח רעד ןיא ןוא דיל

 ןופ ןּפַאכ טזָאלעג טשינ ןפוא ןיאב ךיז טָאה רע ,םָארטש ןגעק ןעמואוושעג

 רעד ףיוא טעוועשוב סָאװ ,דנַאש ןוא דנוש ןופ ,טייקיליב ןופ ץענ רעד

 .סַאג רעשידיא רענַאקירעמַא

 יד ףיא יו ,עטפָא ןעוועג ןענייז ןשינעגעגַאב ערעזנוא ,טגָאזעג יו

 ,סעניב-טרעצנָאק ףיוא ,לַאיָאר עפַאק ןיא ,סעיצנַאטס-ָאידַאר ענעדיישרַאפ

 טשינ לָאמנייק רימ ןענייז םירבח עטנעָאנ וצ ןייק רעבָא ,דנַאברַאפ םינזח ןיא

 רעדָא עניימ -- ןעוועג זיא סָאד דלוש סעמעוו טשינ סייוו ךיא .ןרָאװעג

 ןדער ,ןסעומש ,ןפערט ךיז ןגעלפ רימ ,ןעוועג סע זיא ױזַא רעבָא ? ענייז

 ,ןטייוו ןופ ןבילבעג ןוא -- ךַאז רענעי רעדָא ךַאז רעד ןגעוו

 קַאסיא טימ ןביילב וצ ןעוועג רעווש זיא'ס זַא ,רעד זיא תמא רעד

 :טרעצנָאק ןוא ָאידַאר רענייפ ַא ץוח ַא םירָאוװ ,ןטייוו ןופ ןענָאטס דַאלג

 ַא ןוא ןעמעלַא טימ רעדורב-רעטוג ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,ןזח ַא ןוא רעגניז

 -כיילג ַא טגָאזעג לָאמעלַא טָאה רע .רָאג זיב גנוי רעכעליירפ ,רעקידעבעל

 רעדָא ןעגנוזעג טָאה רע ןעוו זיולב .טלציוועג לָאמעלַא ךיז טָאה ןוא לטרעוו

 רע טָאה טדערעג ןוא .טסנרע ןעוועג סיואכרוד רע זיא ,הניגנ ןופ טדערעג

 טָאה סע .רוחב-ןתח רעטבילרַאפ ַא יוו טייקטבילרַאפ ַאזַא טימ הניגנ ןגעוו |

 סרעגניז ןגעוו ,ןעגניז ןגעוו ןדייר ןייז ןיא טפַאשנדייל ַא טליפעג שממ ךיז

 ןרָאבעג זיא שטנעמ רעד זַא ,טליפעג טָאה ריא .ללכב הניגנ ןגעוו ןוא

 -- ןעוועג ןענייז םינזח עטסטבילַאב עמַאס ענייז .רעגניז ַא ןייז וצ ןרָאוװעג

 ,קישטניּפ ןוא ןַאמטיור דוד

 ןלַאנָאטירַאב ַא טימ רָאנעט ַא טגָאמרַאפ טָאה ןָאטסדַאלג קַאסיא

 ןײק ןעמוקעג זיא רע .טנװַאהַאב שילַאקיזומ ןעוועג זיא ןוא רעבמעט
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 ןוא קרָאי-וינ ןיא טשרעוצ ןעגנוזעג ןוא עניארקוא ןופ לגניא סלַא עקירעמַא

 ןעגניז סיױרַא טשינ לָאמנייק זיא רע .עילַאטיא ןיא ייווצ רעדָא רָאי ַא ךָאנרעד

 -כרוד רעירפ וויטַאטישטער םעד רעדָא דיל סָאד טָאה רע ,רקפה ףיוא

 ןוא רעדיל עקינייא וצ קיזומ ןבירשעג ןײלַא ךיוא טָאה רֶע .טרידוטשעג

 .טייקשירעפעש רךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ןוא זעיציבמַא ןעוועג זיא רע .תוליפת

 סע ןעוו וליפַא ןכַאז ףיוא לָאמ ךס ַא ןטסעמרַאפ וצ ךיז טַאהעג ביל טָאה רע

 ץתמא ןַא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה רע .תוחוכ ענייז רעביא ןעוועג זיא

 ןייז ןיא זיולב טשינ קיטנעק קרַאטש ןעוועג זיא סָאד .קַאמשעג ןשירעלטסניק

 ןוא ךיז ןדיילק ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנופַאש ענייז ןיא ןוא ןעגניז-רעגייטש

 -סיוא ןוא ןבילקעגוצ ןייפ ןעווע ג זיא ךַאז רעדעי ואוו ,םייה רעד ןיא ךיז ייב

 טימ "ןעווערטסיימ , וצ טַאהעג ביל טָאה רע ,ץַאלּפ ןקיטכיר ןפיוא טלעטשעג

 ךיוא ךיז טָאה ןוא ,ךעלעקפַאש ,ךעלעקנעב ,ךעלשיט ןכַאמ ןיילַא :טנעה יד

 ןטיירגוצ ןוא ןכָאק טוג טנעקעג ךיוא רע טָאה וצרעד .ןלָאמ טימ ןבעגעגּפָא

 ַא ןוא ענעטָארעג-טסכעה  ַא ,ילַאמ ,יורפ ןייז ,בגַא .סעוװַארטָאּפ ײלרעלַא

 ערעדנַא ןוא ןלָאמ טימ ּפָא ךיוא ךיז טיג ,רעטכָאט עשידיא ענייש-דליב

 ,ןטעברַא-טסנוק

 ואוו ,עיסימָאק ַא ןיא ןעמענוצלײטנָא ןעמוקעגסיוא רָאי סָאד זיא רימ

 -רוטלוק, ענעפורעג:-ױזַא יד זיא סָאד .רע ציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ןָאטסדַאלג

 יד ךרוד רעבָא ,סיוא רָאי עלַא טביילק דנַאברַאפ םינזח רעד סָאװ ,"עיסימָאק

 עקיזָאד יד טָאה ,דנַאברַאפ םינזח ןטימ ןדנוברַאפ ןיב ךיא סָאװ ןרָאי עלַא

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טלָאמעד :לָאמ ייווצ זיולב טעברַאעג "עיסימָאק רוטלוק,

 דנַאברַאפ םינזח ןופ טנעדיזערּפ רעד ךיוא רעטעּפש ןוא -- רעציזרָאפ רעד

 טָאה רע ,רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ןָאטסדַאלג קַאסיא ןעוו ,רָאי םעד ןוא --

 -כרוד ןזיווַאב טָאה רע .טסנרע רעייז ןעמונעג םענייז טמַא ןקיזָאד םעד

 םענעגנַאגרַאפ םעד ןטנװַא-רוטלוק עטנַאסערעטניא רָאג עקינייא ןריפוצ

 .ןעמוקעגנָא גנירג וצ טשינ םיא ןענייז ייז רֶעבָא .רעטנעצ םינזח ןיא רעטניוו

 טליפעג ךיז טָאה סע .ןעגנורעטש ןוא ןטייקירעווש ךס ַא טנגעגַאב טָאה רע

 :ןינע ןצנַאג םוצ טייקיטליגכיילג ַא ,גנואיצַאב עטסנרע-טשינ ַא םעד םורַא

 ? ןבָאה סע ףרַאד רעוו ? ןעניז ןיא ָאד סע טגיל ןעמעוו ."רוטלומש-רוטלוק ,

 ,ערעדנַא עקינייא ךָאנ יווװ ,םיא טָאה סע ןוא ןופרעד טסואוועג טָאה רעי

 ...ןָאטעגיײוו קרַאטש

 :רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןסקַאװעגנָא זיא סָאװ "זָארג-דליוו , סָאד
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 ,עיסעפָארּפ רעשי'נזח רעד ןיא ןעװעיָאוװו וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןטיײרּפש

 סָאװ זיא רע .טקנערקעג ףיט ,ערעדנַא עקינייא ךָאנ טימ ןעֶמַאזוצ ,םיא טָאה

 יד ףיוא קיטירק ןייז .טרעטיברַאפ ןוא וויטיסנעס רעמ ץלַא ןרָאוװעג גָאט ַא

 ןפָא ךיז טָאה רע .רעפרַאש ןרָאוװעג לָאמַא סָאװ זיא ןעגנולמַאזרַאפ עשי'נזח

 טָאה'מ .ןצכעגניז ןוא גנעג עסיוועג ,ןעגנוריפ עסיוועג ןגעק טגָאזעגסױרַא

 .ןײרַא ןבעל ןיא שממ םיא טייג סע זַא ,ןעז טנעקעג

 -פיוא ןייז טסיזמוא זיא'ס זַא ,טנרָאוועג לָאמנייא טשינ םיא בָאה ךיא

 ןיא ָאד םינזח יד ןופ לייט ןטסערג םעד טעװ רע זַא ,ךיז ץסעכ ןייז ,גנוגער

 -נייא יד טשינ טייוו ַאד ןענייז םינזח יד םירָאװ .ןרעסעבסיוא טשינ עקירעמַא

 רעלטסניק עתמא יו ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יווװ ףיוא טשינ ךיז ןריפ סָאװ ,עקיצ

 ,סרעקיזומ ,ןטנעגיריד ,ןרָאיטקַא ,סרעביירש יד טימ .ןריפסיוא ךיז ןפרַאד

 ,רעסעב טשינ ָאד רָאה ַא ףיוא זיא ,סרעלטסניק-טרָאװ ןוא רעגניז-טרעצנָאק

 עצנַאג סָאד .ןטייווצ ןטימ טלטייקעג זיא סנייא ,ןרעדנַא ןפיוא טקוק רענייא

 ,טייקיצײגטלעג ,טייקידרקפה וצ טלעטשעגסיוא זיא ,ָאד ןבעל עשידיא

 . ..טייקשיניצ ןוא טײקבָארג ,שינעכוז-דובכ

 רָאּפ ַא ןעוועג זיא ןענָאטסדַאלג קַאסיא טימ שינעגעגַאב עטצעל ןיימ

 ןרירעּפָא ךיז ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעגנַאגעג זיא רע רעדייא ,םעד רַאפ געט

 רֶע רעבָא ,עיצַארעּפָא עכעלרעפעג ַא זיא סע ."קורד-טולב, ןכיוה ַא ףיוא

 רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע לייוו ,ףיורעד ןייגנייא טזומעג טָאה

 טנווָא ןיא טעּפש ,דנַאברַאפ םינזח ןופ עדייב ןעגנַאגעג ןענייז רימ .הרירב

 ,רעווקס ןָאינוי ףיוא ייוובָאס רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב ןוא ,גניטימ ַא ךָאנ

 יד ,סָאג ןפיוא ךעלקידיײל ןעוועג זיא סע .ןייטש ןבילבעג רימ ןענייז

 יו רעטכיל ערעייז טימ טצנַאטעג ןבָאה רעווקס ןפיוא ןדליש עשירטקעלע

 "יב רעכעלנייועג רעד רעבָא ,ןפַאלעג ןענייז ןליבָאמָאטױא ןוא דימת

 זיא ,רעווקס ןָאינוי ףיוא טנגעגַאב'מ ןכלעוו ,ןשטנעמ ןופ גנערדעג רעקיגָאט

 .ןעוועג טשינ

 ;הניגנ ןופ ךעלריטַאנ -- טדערעג ןוא עדייב ןענַאטשעג ױזַא ןעמ זיא

 -רַאפ סָאװ רָאנ טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע .תונזח ןופ שוריפב ןוא

 ַא רָאג רַאפ טלַאה רע סָאװ ,"ךידבע ידי לעו, עיציזָאּפמָאק עיינ ַא טקידנע

 ריא ןגעוו גנורעטסײגַאב טימ טדערעג טָאה רע .רענייז גנופַאש רעקיטכיוו

 ךיז ךָאנרעד טָאה רע .דרָאקער ַא ןיא ןעגניזוצנירַא ךיז טביילק רע זַא ןוא

 קיציא וצ ןפַאשעג טָאה רֶע סָאו ,קיזומ ןייז ףיוא טלעטשעגּפָא ךיוא
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 זיא סע ןוא ןפָאלעג לייוורעד זיא רעגייז רעד ."רעדיל-שמוח , סרעגנַאמ

 ןעמונעג ךיז טָאה רעווקס ןָאינוי ףיוא טייקליטש יד .טעּפש ץנַאג ןרָאוװעג

 טָאה ןוא רעטעיײיטרַאפ ַא ןגעלעג זיא למיה רעקיטכַאנייב רעד .ןטײרּפשסיױא

 סרעצַארק-למיה ענעטכױולַאב יד ףיוא ּפָאק ןדימ ןייז טרַאּפשעגנָא ןטלַאהעג

 -נייא יו ,טעקסַאילבעג ןבָאה רעטצנעפ ןענַאילימ ואוו ,קרָאי-וינ ןופ

 .גרעב עקיציּפש עכיוה ןופ טייק ַא ןיא ןטנעמיד עטסַאפעג

 ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןייג טפרַאדעג ןבָאה רימ -- ךיז ןענעגעזעג ןרַאפ

 ןקידנעמוק םעד ןרעהוצ ךיז לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגנָא רימ רע טָאה ,ןגעוו

 ןייז ןעגניז טעוו רע ,גָאטימכָאנ רע גיײזַא ייווצ ,טסעקדָארב ןייז וצ קיטנוז

 ַא ךָאנרעד רימ ןופ ןרעה ליוו רע ןוא "ךידבע ידי לעו, עיציזָאּפמָאק עיינ

 ןייק ןרָאפקעװַא טפרַאדעג ךיא בָאה קיטנוז םענעי טקנוּפ רעבָא .גנוניימ

 ...ןעזעג טשינ ןיוש ךיז רימ ןבָאה רעמ ןוא -- ַָאגַאקיש

 .רעביא ,םיוב רעשילַאקיזמ רעגנוי ַא ןלַאפעג ! הדיבא עסיורג ַא

 רעשירעגניז רעטילבעגרעדנַאנַאפ ןייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןרָאװעג טקַאהעג

 -ױזַא ,רעדיל ליפוזַא ךָאנ טנעקעג ךָאד טָאה רע .ערעירַאק רעשירעפעש ןוא

 זנוא רַאפ סעיציזָאּפמָאק עיינ ליפיוזַא ,ןעגניזסיוא זנוא רַאפ תוליפת ליפ

 ! ןפַאש

 ! קיטייוו רעפיט ַארַאס ! רעצ ַא רַאפ סָאװ

 רעליואוו ַא ,ןזח ַא ןוא רעגניז רעשידיא רעקיצרַאה ַא טבעלעג טָאה סע

 .ָאטשינ רעמ זיא רע ןוא -- רבח ַא ןוא עגעלָאק

 ...ןידבאד לע לבח

 .י .ג ,1950 ,21 .גיוא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;
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 ןַאמטיור דוד ןזח

 ענייז ןיא ןוא גנַאזעג ןייז ןיא ןָאט ןשירעלייצרעד םעד טכַארבעג

 ,עלהשעמ ַא זנוא ןלייצרעד וצ טכוזעג טָאה רע .ןוויטַאטישטער

 טימ ,הליפת רעד ןופ טלַאהניא םעד ןײרַא רעיוא ןיא זנוא ןשטּפעשנײרַא

 וצ ןסַאּפוצוצ טימעג ךיז טָאה רע עכלעוו ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ןופ ףליה רעד

 גָאזנָא רעד ןעוועג זיא "םע לכמ ונמשא , .עזַארפ רעדעי ןוא טרָאװ רעדעי

 ןקיזָאד םעד טימ .רוטַארעטיל רעשײ"נזח רעד ןיא ןפַאש-טרַא ןייז ןופ

 טָאה סָאװ ,ןָאט ןקיטרַאנגיײא ןַא ןגָאלשעגנָא רע טָאה םענייז וויטַאטישטער

  ,גנונעקרענַא ןענואוועג ךיילג םיא

 טכיירגרעד ןַאמטיור טָאה ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ןוקית זן'תמא ןייז רעבָא

 ןייוועג רעדנריר רעד ."הינב לע הכבמ לחר, קרעװ לַאטנעמונָאמ ןייז טימ

 טרעוו ,רעדניק ענערָאלרַאפ עריא ףיוא טנייוו סָאװ ,לחר רעטומ רעד ןופ

 ןשילַאקיזומ ןכעלפערט טסכעה ַא ףיוא ןבעגעגרעביא ןַאמטיור ןזח ןופ

 רעשידיא רעד ןיא סעיציזָאּפמָאק עטסנייפ יד ןופ ענייא זיא סע .רעגייטש

 ןוא טרָאװ ןופ גנופיטרַאפ ענעטלעז ַא ריא טָאה ָאד .רוטַארעטיל-קיזומ

 ,ליטס ןוא יובעג ןשינָאטקעטיכרַא ןופ ,עיציזָאּפמָאק ןוא עיניל ןופ ,גנַאלק

 .ןעמוג ןשידיא ןרַאפ גנוקיווקרעד ןוא גנושירפּפָא ןַא יו ןעמוקעג זיא סָאװ

 יינ ץנַאג ַא ןָא ךיז טביוה ,ןַאמטױר דוד ןזח ןופ ךיז ןזייווַאב ן'טימ

 ןוא רענעט םתס טשינ ןופ לטיּפַאק ַא -- טסנוק רעשי'נזח רעד ןיא לטיּפַאק

 ןופ גנוצלעמשרַאפ ןופ רָאנ ,סעידָאלעמ עטכַארטעגוצ ענייש ןופ ,ןגנַאלק

 ,קיזומ רעד טימ טלַאהניא ןופ ,גנַאלק ןטימ טרָאװ

 ןעמָאנ ןטימ ןרעוו וצ טלטיטַאב רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןַאמטיור

 ,טסַאּפעג קרַאטש רעייז םיא טָאה סָאװ ןעמָאנ ַא -- "דומע ןופ טעָאּפ רעד,

 רע רעבָא ,טייוו וצ ןגָארטרַאפ טפָא םיא ןגעלפ דומע םייב סעיזַאטנַאפ ענייז

 ַא ןעוועג זיא רע .קירוצ ףױא געוו םעד ןענופעג לָאמ עלַא טָאה

 עקיטייז ןעניפעג וצ ףיוא םידַאמ ַא ןוא רעריצַאּפש רעכעלרעדנואוו

 םעד ןדיימוצסיוא טימעג ךיז ךעלגעמ טייוו יוו ךיז טָאה רֶע .סעקשזעטס

 רעדעי סָאװ ,ךעלגנעג עש"נזח ענָאלבַאש יד טימ געוו םענעטָארטעגסיוא

 ,דיא רעד זַא טלָאװעג טָאה רע .גינייווסיוא ףיוא טעמכ ןיוש סע ןעק דיא

 -ןײרַא טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןַאמטיור דוד זז ח
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 לָאז ,טרעצנָאק ַא ףיוא ןעגניז רֶעדָא לוש ןיא ןענווַאד םיא טרעה רעכלעוו

 יד ןופ טײקשרעדנַא רעד ןופ רעטשַארעביא ןַא ןוא רעטפַאגרַאפ ַא ןציז

 םענייז ןיא ןוא "ץכעגָאז , ַא םענייז ןיא ןעקנַאדעג ןוא ןלַאפנייא עשילַאקיזומ

 ,ויטַאטישטער ַא

 ליפוצ ןייק טגָאמרַאפ טשינ טָאה ,רָאנעט רעשיריל ַא ,עמיטש ס'נַאמטיור

 ךיז זיא סָאװ ,טייקסיז ןוא טײקיצרַאה טימ לופ ןעוועג זיא יז רעבָא ,לַאטעמ

 ןוא עבלַאה ןופ דוס םעד טסואוועג ךיוא טָאה רע .רבא רעדעי ןיא ןעגנַאגעצ

 ,עשטָאװַאזעמ ןוא ָאמיסינַאיּפ ןופ ,עמיטש עבלַאה זעגניז ןופ ,רענעט לטרעפ

 רע .סע טסע ןעמ סָאװ טימ טשינ ןסייוו ייז ןוא דמערפ םינזח ךס ַא זיא סָאװ

 ןַא טימ ןזח רעטשרע רעד ,טסיטרַאהזח רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 .טסנוק רעשי'נזח רעד וצ גנַאגוצ ןוא לעטש ןשיטסיטרַא

 ןיק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה ןענַאמטיױר רַאפ זַא ,טשינ טניימ סָאד

 קוליח רעד .ןטסיטרַא ןייק ןעוועג טשינ רעבָא ןענייז ייז ,ןיינ .םינזח עסיורג

 גָאט ןופ יו ,דיישרעטנוא ןַא זיא טסיטרַא-ןזח ַא זיב ןזח רעסיורג ַא ןייז ןופ

 ,..טכַאנ זיב

 ןוא ןגָאז ןופ טײטשַאב יז :עקיכַאפייווצ ַא זיא תונזח ןופ טסנוק יד |

 עג יד ןופ ןעוועג זיא ןַאמטיור .סע טציזַאב רעבָא ןזח רעדעי טשינ .ןעגניז

 זיא גנַאזעג סנעמעוו ןוא גנַאזעג ןעוועג זיא ןגָאז סעמעוו ,םינזח עטלייצ

 ךיז רַאפ ןעזעג קידנעטש ןעמ טָאה ןטנעמעלע ייווצ יד טָא .טגָאזעג ןעוועג

 רעדָא לוש ןיא ןענוװַאד טרעהעג םיא טָאה ןעמ ןעוו טליפעג רעמ רָאנ ןוא

 ןרעה ךיוא ןטנעמעלע טנורג ייווצ יד טָא טנעק ריא .טרעצנָאק ַא ףיוא ןעגניז

 -רעד ייווצ רעירפ יד ץוח ַא .סדרָאקער ענייז טרעה ריא ןעוו ,וליפא םיא ייב

 רע טָאה ,"הינב לע הכבמ לחר, ,"םע לכמ ונמשא, סעיציזָאּפמָאק עטנָאמ

 ,"רמוח יתב ינכוש  ,"ארית לא, ,'רודו רודל, :ןעגנוזעגניירַא ךיוא

 .ןויטַאטישטער ערעדנַא עליפ ךָאנ ןוא ,"ךריע םילשורילו,

 ןוא טרעוו ןבלעז םעד ןופ ןויטַאטישטער עלַא טשינ ןענייז יאדווַא

 טָאה ןענַאמטיור ןוא ,ןייא טשינ םענייק ךיז טיג סָאד .גנוכיירגרעד רעכיוה

 ענעגנוזעגניירַא יד ןופ רעדעי ןיא רעבָא .ןבעגעגנייא טשינ ךיוא סע ךיז

 -רעד וצ ןליוו ַא ,טסעמרַאפ ןוא םענרַאפ ןעניפעג ריא טעװ ,ןויטַאטישטער

 -רַאפ עכלעוו ,טרָאד ןוא ָאד ןלַאפנייא עדנשַאררעביא ןוא סעּפע ןעכיירג

 .ןיבמ םעד ייס ןוא רערעהוצ ןכעלנייוועג םעד ייס ןּפַאכ

 רַאפ ןזח ַא ןעוועג זיא ןַאמטיור ןזח זַא ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע
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 טרעהעג טָאה ןזח ַא ןעוו .רערעהוצ ןכעלנייוועג ןרַאפ יו ךָאנ רעמ ,םינזח

 טָאה רע רָאנ ,ןזח ןטוג ַא טרעהעג זיולב טשינ רע טָאה ,ןענַאמטיור ןזח

 םיא טָאה רע ,טסנוק רענעגייא ןייז רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ןזח ַא טכַאמעג

 ןוא דרע רעד ןופ רעכעה ךיז ןביוהפיוא וצ ,ןעילפ וצ ףיוא ןעלגילפ ןבעגעג

 ַא ןזח םעד ןיא ןזָאלבעגנײרַא טָאה רע .למיה םעד ןכיירגרעד ןריבורּפ ןלעוו

 גנעג עשי'נזח ןופ ןעגנוקעלּפטנַא ןוא סעיזיוו עיינ ,זבעל םעיינ ,המשנ עיינ

 ...סרעגייטש ןוא

 רעד ףיוא ןע'נַאמטיור ןזח טנעגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא ןעוו

 טָאה רע .םיא רַאפ לטיה יד ןעמענרעטנורַא טלָאװעג רימ ךיז טָאה ,סַאג

 :בלַאה רעטיירב רעד טימ ,"ןירַאב, רעשיסור רענייש ַא יו ןעזעגסיוא

 ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג טַאהעג סָאװ רָאנ זיא רע .דרָאב רעווָאנַאטשַאק

 ַא ןייז לָאמַא לעוװ ךיא זַא ,גנונַא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טסלָאמַאד בָאה ךיא

 ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא ןזח ,רעגניז ָאידַאר ןוא טרעצנַאק רעטסואווַאב

 קיסיירד ןוא עכעלטע וצ לעוװ ןוא רעקיטירק קיזומ ןוא רעביירש ,סדרָאקער

 עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןרעוו ןבילקעגסיוא רָאי

 ,טעדניירפַאב טנעָאנ ןייז ןע'נַאמטיױר טימ לעװ ןוא עדַאנַאק ןוא

 :ןעמונעגסיוא רעמ ןע'נַאמטיור ייב בָאה ךיא סָאװ טימ טשינ סייוו ךיא

 / בָאה ךיא רעבָא ,ןביירש ןיימ טימ יצ תונזח ,ןטרעצנָאק ןעגניז ןיימ טימ יצ

 -- רימ ןיא רע .רערערַאפ ןוא דיסח ַא רעניימ זיא רע זַא ,םיא ןיא טליפעג

 .יאדווַא ןוא יאדווַא

 ןימ וצ טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןזח רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 רעשינזח רעד ןיא טלעפעגסיוא סעּפע רימ טָאה םיא זיב .טימעג רעשיריל

 -עג "סעּפע,, םעד טָא רימ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע -- טסנוק

 ...ןכוזרַאפ וצ ןוא ןליפ וצ ןבעג

 .י .ג ,1950 ,29 .ּפעס ,"רענַאקירעמַא;,
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 רענעט עכעלנעזרעּפ

 םענופ םי-ץיּפש עמַאס ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,םוינימָאדנַאק "טניָאּפ

 ,עדירָאלּפ ,שטיב ימַאימ ןיא ,וויירד ןעשָא ףיוא קיטנַאלטַא ןעיולב

 קיצנַאוװצ-ןוא-ןביז ןיימ ןופ לטיּפַאק-ןַאװש םעד ןסָאלשעגּפָא ךיא בָאה

 ןופ ,ַאטעדָא ןײמ -- ןעל'הנח טימ ןבעלנעמַאװצ ןכעלרעדנואוו

 לטיּפַאק-ןַאוװש ןטייווצ ןייק ."ָארעיזָא ןענַאװש , רעד ,טעלַאב סיקסווָאקיישט

 רעד זיא סע יוו ,רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ,ןבעלכרוד טשינ ןיוש ךיא לעוװ ,ַאזַא

 -ָאידוטס ןטיירב ןיימ ךרוד סױרַא קוק ךיא ןכלעוו וצ םי רעיולב רעקיטנייה

 -ַאב ייז ,גָאט ןדעי ןריובעג טשינ ןרעוו ךעל'הנח עטרַאצ עכלעזַא .רעטסנעפ

 ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ,סיוא טעז ? טרעדנוהרָאי ַא ןיא לָאמניײיא רשפא ריז ןזייוו

 טימ :ןָאטעגּפָא גנילצולּפ רימ ןופ ךיז טָאה לזמ סָאד ,יַא !לזמ-רב רעסיורג

 ,ביוט עליטש ַא יו ,טנעה יד ףיוא רימ ייב םָאטּפַאר על'הנח זיא םעטָא ןייא

 -סיוא רימ ןעוועג טרעשַאב טשינ :ןעגנַאגעגסיוא ,ץפיז ַא ןָא ןוא ץכערק ַא זָא

 ױזַא ןדייב זנוא ךָאד זיא'ס ? ףוס םוצ זיב ןרָאי עניימ ןעל'הנח טימ ןבעלוצ

 -וִצ רימ ייב וטסָאה סָאװרַאפ ,רעניימ טָאג !ןבעלנעמַאזוצ ַאזַא !ןעוועג טוג

 ...?סָאװרַאפ -- על'הנח ןיימ ןעמונעג

 עיינ יד וצ ןעלסילש עניימ ןבעגרעביא ךיא לעװ ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ

 ייוצ .טנעמטרַאּפַא םעד טפױקעגּפָא רימ ייב ןבָאה סָאװ םיטַאבאלַאב

 םעד טקוקעגנָא ןבָאה ייז רָאנ יו .ןטסירק ,עדַאנַאק ןופ ןשטנעמ עקיצרַאה

 ןוא ."ןפיוק רימ , :טגָאזעג ןוא טכַארטעג טשינ רס ןייק ייז ןבָאה טנעמטרַאּפַא

 -ןײרַא קַאמשעג ןוא תוחוכ גונעג טָאה על'הנח .ןפיוק וצ סָאוו ָאד זיא סע

 וצ םיא קשח ַא ןעמעננָא םענייא ןדעי לָאז סע זַא טנעמטרַאּפַא םניא טגיילעג

 ןפיוא ךיילג טגעלפ ןעמוקעגניײרַא זנוא וצ זיא סָאװ רענייא רעדעי .ןפיוק

 רעטוג "! גנוניואוו עשיטסיטרַא ןַא טסייה סָאד ,ָא, :ןָאט גָאז ַא קוק ןטשרע

 ןופ -- בוטש ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא טײרּפשעגסױא ןגעלעג זיא קַאמשעג

 .סיוא ןבָאה טנעה ענעדלָאג סעל'הנח .רעמיצ-ףָאלש םעד וצ זיב ךיק רעד

 ,ןלוטש יד ,עפָאס יד ,ָאנַאיּפ יד ,ןעיירעלַאמ ,לבעמ סָאד ,טנעוו יד טצוּפעג

 ,ןּפמָאל יד ,ןגורק ענייפ יד ,סעזַאוװןעמולב יד ,סענָאזַאו יד ,שיט םעד

 ױזַא -- ןגנָאהעגפױא ןוא טלעטשעגסיוא שיטסיטרַא ןעוועג זיא גנידצלַא

 ןעשָא , םעד ןיא קָאטש ןטפלע ןפיוא טנעמטרַאּפַא ןיימ ןפיוקרַאפ ןטי 4
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 ַא ,עדָאמָאק ַא טַאלג טשינ ןוא ,טעב ַא טַאלג טשינ ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ךיוא

 ןכעלטינשכרוד ןופ קסעד ַא ,ןעגנַאהריופ ,ָאידַאר ַא ,עיזיוועלעט ַא ,לגיּפש

 ,טסַאּפעגוצ ןוא ןבילקעגוצ ןעוועג זיא גנידצלַא רָאנ ,ןימ ןלענַאיצנעװנָאק

 ןוא ביול ןפורעגסױרַא ןעמעלַא ייב טָאה סע זַא ױזַא ,קידשרעדנַא

 ,ןטערטרָאּפ ע'טושּפ לָאצ ַא ןופ גנעהסיוא םעד ןיא וליפַא .גנורעדנואווַאב

 טערטרָאּפ ַא ;ינדרי ןוא על'הנח טימ קישטניּפ ןופ טערטרָאּפ ַא ,לשמל ,יוו

 ןוא יקציוועסוק השמ ןופ טערטרַָאּפ ַא ;ינדרי יכדרמ ןוא ווָאיל ָאעל ןופ

 ליפוזַא ןעוועג זיא ,ינדרי טימ ןעל'הנח ןופ טערטרָאּפ ַא ;ינדרי יכדרמ

 טַאהעג על'הנח טָאה ,יוא .טײקשיטסיטרַא ןוא קַאמשעג ,עיציזָאּפמָאק

 ! טײקשיטסיטרַא טַאהעג על'הנח טָאה ,יוא !קַאמשעג

 -ןעיורפ ליפוזַא טגָאמרַאפ טָאה ךָאנ רעוװ !טײקטרַאצ סעל'הנח טנייה

 רעוו !על'הנח יו ןייש ױזַא ןעוועג זיא ךָאנ רעוו !על'הנח לפיוו ,טײקטרַאצ

 יו םינּפ-ןכעלזָאר ריא ףיוא דיירפ ַאזַא ,ןח ןקיטכיל ַאזַא טגָאמרַאפ טָאה ךָאנ

 עסיורג ייווצ יו ,ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא עיולב עטלַארטשעצ עריא !על'הנח

 סעל'הנח טנייה ,טכַאנ:רעמוז רעמערַאוו ַא ןיא למיה ןיא ןרעטש עיולב

 טימ זיא סָאװ ןוא !לדיפ ַא ןופ ענורטס ַא יו ,טייקידוועגיוב ַארַאס ,רוגיפ

 סע ןָאק רעוו !ןרעטש ןגולק םענעטלעז ןוא רָאה ּפָאק ןדנָאלב-דלָאג ריא

 טשינ ןייז ןעמ ףרַאד ףיורעד ?ןברַאפ עקיטכיר יד טימ ןלָאמסיוא גנידצלַא

 ,טדנַארבמער ַא יו ,רעקינייװ

 בָאה ןוא טנעה עניימ ןיא רצוא ןַא ;טנַאילירב ַא טגָאמרַאפ בָאה ךיא ,ָאי

 םענייש ַא ןופ רָאי גיצנַאװצ ןוא ןביז ךָאנ טַארוקַא ,טציא ,ןרָאלרַאפ םיא

 טיצ סָאװ טיײקטסוּפ ַא טימ ;טשינ רָאג טימ ןבילבעג ךיא ןיב ,ןבעלנעמַאזוצ

 ןייק ןעניפעג טשינ ךיז ןָאק ךיא .רענייב יד ןופ ךרַאמ םעד סױרַא רימ ןופ

 ןופ םי גערב םייב ןוא ןסַאג יד רעביא רעמַאזנייא ןַא ,םורַא עשדנָאלב .טרָא

 סייוו ךיא !ןעניפעג טשינ יז ןָאק ןוא -- ןעל'הנח ןיימ ךוז ןוא שטיב ימַאימ

 טשינ יז לעוװ ןוא -- ךוז ךיא רעבָא ,ןכוז ןיימ טסיזמוא זיא'ס זַא טוג ץנַאג

 לעװ ןוא ןפָא ןגיוא עניימ ןטלַאה לעװ ךיא יו גנַאל ױזַא ,ןכוז וצ ןרעהפיוא

 ךיז ךיא ןָאק ױזַא ,רעסַאװ ןָא ןייגַאב טשינ ךיז ןָאק טלעוו יד יוו טקנוּפ .ןבעל

 ,המשנ ןוא ץרַאה ןיימ ,םעטָא ןיימ ןעוועג זיא יז !ןעל'הנח ןָא ןייגַאב טשינ

 .ןבעל רערָאג ןיימ

 ,םעט ןקיבלעז םעד טשינ רעמ ליפ ךיא רעבָא ,ביירש ךיא ,גניז ךיא ,ָאי

 ןעוועג זיא יז .טייז ןיימ ייב ןעוועג זיא ןוא טבעלעג טָאה על'הנח ןעוו יו
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 "וצ עטשרע ןיימ :ךַאז רענעבירשעגנָא ןַא סניימ ןופ ןירענעייל עטשרע ןיימ

 -- הליפת ַא רעדָא ,דיל ַא וצ ןוגינ םענעבירשעגנָא ןַא םעניימ ןופ ןירערעה

 טימ ךיא בָאה סָאװ ןגעוו !רימ ףיוא רָאי ַאזַא ,ןיבמ ַא ןעוועג זיא יז ןוא

 ,רעטַאעט ןגעוו ,עיזעָאּפ ןגעוו ,קיזומ ןגעוו ?ןדער טנעקעג טשינ ןעל'הנח

 ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא ןגעוו ,ײרעלַאמ ןגעוו ,םינזח ןגעוו ,רעגניז ןגעוו

 יז ,ןעוועג ספות גנידצלַא טָאה יז ?טשינ סָאװ ןגעוו ןוא -- קיטילָאּפ ןגעוו

 עריא .ןריטוקסיד טנעקעג ךייא טימ טָאה ןוא ןענַאטשרַאפ גנידצלַא טָאה

 ןוא ױזַא יו זיולב טשינ טסואוועג טָאה יז !לַאנעמָאנעפ ןעוועג ןענעז םישוח

 רעד ףיוא סױרַא טגעלפ יז זַא .ןָאטוצנָא ךיז ױזַא יוו ךיוא רָאנ ,ןעגניז וצ סָאװ

 רעקינייו טשינ רעדיילק עריא טרעדנואווַאב םלוע רעד טָאה ,ןעגניז עניב

 ָאנַארּפָאס עשיריל ַא טגָאמרַאפ טָאה יז .ןגניז ןקַאמשעג ,ןקיצרַאה ריא יו

 ןעמעלַא ייב טָאה סָאװ ,רענעט עטרינָאזער עמערַאװ עקיצרַאה עכלעזַא טימ

 ַאזַא ןופ ןעוועג ןענעז רענעט עמערַאװ עריא .גנורעטסײגַאב ןפורעגסורַא

 ךיוא ןוא רעדיל-סקלָאפ ןעגניז טגעלפ יז .ןרערט זיב טרירעג ןבָאה סָאװ ,ןימ

 ןעגניז ריא ."ןירעגניז-זידַאלַאב , יד ןפורעג יז טָאה'מ :רעדיל עשירעטכיד

 -ריטַאנ ַא ןופ יו גנַאזעג רעכעלריטַאנ ַא ;טיײקטלושעג יוװ רעמ ןעוועג זיא

 ןרָאי עגנַאל רַאפ זיא "גרעבמָארטס על'הנח, ןעמָאנ רעד !לַאװק ןכעל

 ץכעלטע זיא יז .עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא רבד-םש ַא ןעוועג

 -טרעצנָאק ףיוא דנַאל סָאד טיירב רעד ןוא גנעל רעד ןיא ןרָאפעגסיױא לָאמ

 -יוש ןוא ןטסיטרַא רעטסואוַאב ערעדנַא טימ ךיוא ןוא ןיילַא סיענרוט

 ייס ,לעפַאר ַאשימ ,לעזרַאב ףלָאװ ,ןינַאט םולש ,רעקעּפ רָאטקיװ ,רעליּפש

 .גניר רעטעברַא ןרַאפ ייס ןוא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןרַאפ

 עשידיא ןופ עכַאּפע יד ןבױהעגנָא עקירעמַא ןיא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא

 עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג גרעבמָארטס על'הנח זיא ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר

 ךיוא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג זיא עכלעוו ,סנירעגניז ןוא רעגניז ,ןטסיטרַא

 ,"ןירעגניז סקלָאפ יד , :עמריפ רעד רעטנוא ,דלעפ ןשיטסיטרַא םעד ףיוא

 יד ךיא לעוװ ,גָאט ַא ךָאנ רשפא ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ,טגָאזעג ןיוש יו

 ןטימ ןענעגעזעג ךיז ןוא ןעלסילש יד ןבעגרעביא ןפרַאד םיטַאבעלַאב עיינ

 סע לע ךיא ױזַא יו טשינ סייוו ךיא ! רודעצָארּפ ערעווש ַא .טנעמטרַאּפַא

 ,ןעײרעלָאמ יד ,קיזומ ןיימ ,רעכיב עניימ ,ָאנַאיּפ רעד ץוחַא ?ןגָארטרעבירַא

 ןייק טשינ ךַאמ ךיא .רעביא גנידצלַא ,טייג ןוא טייטש סע יוװ ,ךיא זָאל

 בָאה ןעמוקעג זיא סָאװ הנוק רעטשרע רעד ;טנעמטרַאּפַא םעניא ןטיפָארּפ
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 רעכיג סָאװ ליוו ךיא .טנעמטרַאּפַא םעד טפיוקרַאפ םיא ןוא טּפַאכעג ךיא

 טשינ ןָאק ךיא ! ךוד ריא ןָא ,ןעל'הנח ןָא ןייז וצ רעווש רימ זיא סע ;ןפױלטנַא

 :רעד רעוו ךיא ,ףיוא ךימ טסע טעמוא רעד ;טנעװ ריפ יד טימ ןײלַא ןייז

 ןוא קיטפול ,קינוז ןוא קיטכיל ױזַא זיא טנעמטרַאּפַא ןיא שטָאכ ,טקיטש

 רעטייווצ רעד ןופ ,םי רענעפָא רעטײרּפשעגסיױא רעד טייז ןייא ןופ .שירפ

 רעבירַא טקוק יטיס ימַאימ ץנַאג ,ןפַאה רעד טגיל טָא ;סוגסיוא-יעב רעד טייז

 ןפַאה םעד טזָאלרַאפ רעטייווצ רעד ךָאנ ףיש ןייא .ןָאקלַאב-טנעמטרַאּפַא םוצ

 רעד טימ ןקיטעזנָא ךיז גונעג טשינ ןַאק גיוא סָאד .קירוצ ,ןצעגרע עטייוו ןיא

 -ליואוו ַאזַא ןכוז גנַאל ףרַאד'מ .טכַאנייב ייס ןוא גָאטייב ייס -- עמַארָאנַאּפ

 וצ סָאװ ָאד זיא סע .קָאטש ןטפלע ןַא ףיוא טרפב ,טנעמטרַאּפַא ןטריאוטיס

 -- ןרָאוװעג טנכייצעגנָא למיה םענופ זיא ױזַא ?סױרַא טמוק סָאװ רעבָא ! ןעז

 ,ןלַאפרַאפ

 ןקיטכיל ןקיזָאד םעד ןיא טניואוועג רימ ןבָאה טייצ רָאי ייווצ

 -ןוא-טכַא ןוא טרעדנוה ייווצ יד ןופ ןענעז ךיא ןוא על'הנח .טנעמטרַאּפַא

 ַא רָאנ יו .ןפוא ןטסמערַאו ןפיוא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ,םינכש קיסיירד

 .ןרעוו וצ ןטעברַאפ עטשרע יד ןופ ןעוועג רימ ןענעז ,עמַאיל ַא ,החמש

 ,יירפ ןיב ךיא טנוװָא ןַא רַאפ סָאװ ,טגערפעגנָא לָאמעלַא רימ ייב ךיז טָאה'מ

 ? החמש יד ןכַאמ טלָאמעד ןעמ טעוװ

 ןוא עשידיא ,ןלַאוטקעלעטניא עּפורג ַא ןעניואוו זיוה רעקיבלעז רעד ןיא

 רעד :ערעדנַא ןשיווצ -- ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןוא רעוט-רוטלוק ,רענַאקירעמַא

 ןרָאיטקַא יד ;דַארגָאנױװ .ל "טייצ רעזנוא , ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעביירש

 ןופ רעטלַאוורַאפ רענעזעוועג רעד ;ןייבשריה םהרבַא ןוא לדנעג ןשרעה

 -רָאפ ןוא רעוט-רוטלוק רעד :;םָארמַא .פ ,"טעגיידעג-טשינ, ּפמעק ןטמירַאב

 וצ ןזיווַאב ןבָאה עקיזָאד יד .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןָאזדיוװיד השמ רענעייל

 שדוח ַא לָאמ ייווצ ךרוד טריפ סָאװ ,בולק-רוטלוק ןשידיא ַא זיוה ןיא ןדנירג

 ,סעמעט ענעדיישרַאפ רָאג ףיוא סעיצקעל

 םעד ןיא .לטעצ םענופ טזָאלעגסיוא טשינ ךימ טָאה'מ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םזידיסח, ןגעוו סעיצקעל ריפ ןטלַאהעג ךיא בָאה ,רעטניוו םענעגנַאגרַאפ

 רעד ןופ לַאװק םייב , ;"עיזעָאּפ ןופ טלעוו יד , ;"הניגנ עשידיסח ןוא

 ןעמוקעג זיא סע ."ןעזייר םהרבא רָאי טרעדנוה, ןגעוו ןוא ,"הניגנ רעשידיא

 ןטעבעג טָאה'מ .ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ךימ טָאה'מ ןוא םלוע רעסיורג ַא

 .ןטעטױװיטקַא ערעדנַא טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא טייצ ןיימ רעבָא ,ךָאנ
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 םהרבא ןופ עיצקעל רעד ייב ;גלָאּפרעד ןיימ ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה על'הנח

 ריא ןופ רעדיל-ןעזייר ייווצ ןעגניז וצ ןעל'הנח ןטעברַאפ ךיא בָאה ןעזייר

 שוק ךיא,, :"קָאינָאק , ריא סלַא ןעוועג טסואווַאב ןענעז עכלעוו ,רַאוטרעּפער

 סָאװ עקטסינַאיּפ עקיבלעז יד ."םולב ַא יו, ןוא "עטכַאמרַאפ ןגיוא טימ ךיד

 ערעדנַא ןשיווצ ,סנעזייר רעדיל עקינייא ןרירטסוליא םייב טײלגַאב ךימ טָאה

 יז טָאה םלוע רעד ןוא ןעל'הנח טרינַאּפמָאקַא ךיוא טָאה ,קיזומ ןיימ ךיוא

 ןיא שממ ןעוועג ןריא גלָאפרעד םענופ זיא יז .ןעמונעגפיוא ןייש רעייז

 טירטפיוא םעד טָא ןופ טדערעג גנַאל ןכָאװ ךָאנרעד טָאה יז !למיה ןטעביז

 ביל טָאה על'הנח .רַאפרעד רַאבקנַאד קרַאטש ןעוועג רימ זיא ןוא ןריא

 םעטָא ריא ,המשנ ריא ןעוועג זיא ןעגניז !שפנ תולכ דע ןעגניז וצ טַאהעג

 ,ןעגנוזעג יז טָאה ןגיוא עריא ןענעפעפיוא טגעלפ יז רָאנ יו ! ןבעל ריא ןוא

 ריא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טשינ זיא יז ביוא .ןפָאלש ךיז ןגייל ןזיב ױזַא

 לָאמנייק טָאה יז ;ןעגניז ערעדנַא ןרעה ןעגנַאגעג יז זיא ןעגניז םענעגייא

 .ןירעגניז ַא רעדָא רעגניז ַא ןופ טרעצנָאק ןייק טזָאלעגכרוד טשינ

 טעװַארּפעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ שטיב ימַאימ ןיא בָאה ךיא ןעוו

 םענופ לַאז ןסיורג םעד ןיא "רדס ןטירד, םעד "תורדתסה, רעד רַאפ

 בָאה ,ןשטנעמ טנזיוט ייווצ רעבירַא ןופ םלוע ןַא רַאפ לעטָאה "ולבניעטנַאפ

 םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןלָאז עכלעוו ,ןטסיטרַא ענעדַאלעגנייא יד ןשיווצ ךיא

 -יוש ייווצ יד ,"לקַאטקעּפס ןשילַאקיזומ , םענעבירשעגנָא לעיצעּפס רימ ןופ

 ןוא ןָאסביג לכימ רעטַאעט טסנוק ןשידיא סצרַאוװש סירָאמ ןופ רעליּפש

 עלָאר יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,ןעל'הנח טרישזַאגנַא ךיוא ,ףרַאדנעוװ ןבואר

 ןקיזָאד םעד ןופ ןעוועג זיא יז ץלָאטש ןוא ןדירפוצ יוװ ,ךא .ריאמ עדלָאג ןופ

 רענעעזעגנָא ריא טימ ייס ןדירפוצ ןוא ץלָאטש ןעוועג זיא יז .טירטפיוא

 םעד ןבירשעגנָא בָאה ,ןַאמ ריא ,ךיא סָאװ ,גלָאפרעד ןיימ ןופ ייס ןוא עלָאר

 ךיא סָאװ םעד ץוחַא :טריסישזער םיא ךיוא ןוא "לקַאטקעּפס-ןשילַאקיזומ,

 טָאה םלוע רעד .רָאטַארַאנ רעד ןעוועג ןוא טקילײטַאב ךיוא ךיז בָאה ןיילַא

 "ָאװַארב , ןוא ןטנעמסידָאלּפַא עמערַאו טימ ןעמונעגפיוא "ליּפש , סָאד

 -קירוצ טכַאנרעדפיױא טעּפש ךָאנרעד ןענעז רימ ןעוו .ןעיירשעגסיוא

 זיא סָאד זַא טגָאזעג על'הנח רימ טָאה ,ןײרַא לעטָאה ןיא זנוא וצ ןעמוקעג

 !ןבעל ריא ןיא ןטנעמָאמ עטסכעלקילג עריא ןופ רענייא ןעוועג

 טַאהעג ביל קרַאטש ךימ טָאה על'הנח זַא ,ןלייצרעד וצ קירעביא זיא'ס

 עג בָאה ךיא סָאװ סרעטניוו ןצפופ יד ןופ ךשמ ןיא ! ךיוא ריא ךיא ןוא --
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 ,ןעל'הנח ןָא ןַאּפש ןייא ןייק טכַאמעג טשינ ךיא בָאה שטיב ימַאימ ןיא טעברַא

 ןעוועג לָאמעלַא זיא יז ,ןעמַאזוצ ןגנַאגעג םוטעמוא ןוא קידנעטש ןענעז רימ

 ןיב ךיא ואוו ,םוירָאטידיוא-טרעצנָאק רעדָא לעטָאה ןדעי ןיא .טייז ןיימ ייב

 סרעטניוו ןיינ ןוא "תורדתסה, רעד רַאפ סרעטניוו יירד ,ןטָארטעגסױרַא

 ןגעלפ רימ .על'הנח ןייג רימ טימ טגעלפ ,"דנָאפ לַאנָאיצַאנ , ןשידיא ןרַאפ

 -קירוצ ךָאנרעד ןוא רָאי ַא םישדח ףניפ ערעסָאװ ַא ימַאימ ןיא ןגנערברַאפ

 קירוצ רָאי ייווצ טימ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןעוו .קרָאי וינ ןייק םייה ַא ןרָאפ

 םעד טפיוקעג רימ ןבָאה ,שטיב ימַאימ ןיא ןעצזַאב וצ ךיז טנענַאמרעּפ

 .ןענעגעזעג ךיז ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ לעוװ ךיא ןכלעוו טימ ,טנעמטרַאּפַא

 וינ ןייק קירוצ ןרָאפ טשינ ליוו ךיא ? טשינ ךיא סייוו ,ןייג לעוו ךיא ןיהואוו

 ןביילב טשינ ךיוא לעװ ךיא רעבָא ,טשינ םענייק ןטרָאד בָאה ךיא לייוו ,קרָאי

 ימַאימ רעקינוז רעד רַאפ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ עביל יד .שטיב ימַאימ ןיא

 רענעלּפ עניימ .טזָאלעגסיוא ךיז רימ ייב ןייגקעװַא סעל'הנח טימ טָאה ,שטיב

 ךיז ןּפַאכּפָארַא ןופ ,לארשי ןייק ןרָאפ ןופ טכַארט ךיא ,ןטפול רעד ןיא ןגנעה

 ןרָאפ וצ ןופ ,דנאל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל רעדנַא ןַא רעדָא עקיסקעמ ןייק

 -רָאג ךיא סייוו טנעמָאמ םעד ןיא ?ַאנָאזירַא ןיא רעדָא ,עינרָאפילַאק ןייק

 ןיא עלעפעש ןרָאלרַאפ ַא יו ,ןרָאלרַאפ ךיז ליפ ךיא זַא רָאנ סייוו ךיא ,טשינ

 .ןעווערעק וצ ךיז ואוו טשינ סייוו סָאװ ,דלעפ

 :םימכח ערעזנוא ןופ גָאז ןוא ןיימ ןפיט םעד ךיא םענַאב טציא טשרע

 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ."ותשאב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע,

 ָאד ןוא עמַאמ ןיימ ךָאנרעד ,ןטַאט ןיימ ןרָאלרַאפ טשרעוצ ךיא בָאה ןרָאי

 רימ רַאפ זיא ןברַאטשּפָא רעייז .רעטסעוװוש ערעטלע ןיימ קירוצ דנַאל טשינ

 ןעוועג רימ זיא רימ ןבענ ןעל'הנח קידנבָאה רעבָא ,רעצ רעפיט ַא ןעוועג

 ןופ םעניימ רעצ ןקיטציא םעד רעדייא ,ןגָארטוצרעבירַא םיא רעגנירג

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא רימ טָאה על'הנח .טלעוו רעד ןופ ןייגקעװַא סעל'הנח

 רעטסעווש ערעגניא ַא בָאה ךיא .ןעייוו עניימ טרעגנירגרַאפ ןוא טקיטיגרַאפ

 ךיא ןַאק ייז וצ ןרָאפ רעבָא ,עיפלעדַאליפ ןיא רימ ןופ רעדורב ןרעגניא ַא ןוא

 ןָאק ךיא .תוגשה ערעדנוזַאב טימ ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ןענעז רימ לייוו ,טשינ

 .רעמ טשינ ןוא ייווצ רעדָא ךָאװ ַא ןגנערברַאפ סנטסכעה ייז טימ

 ןיק ?ןעמ טייג ןיהואוו ?ןעמ טרָאפ ןיהואוו :טכַארט ןוא ךיא ץיז

 עטנעָאנ רָאּפ ַא ץוחַא ,טשינ ךיא בָאה ,טגָאזעג יוו קרָאי וינ ןיא החּפשמ

 יז ןענעז ענעגייא ןייק רעבָא ;ןרָאיטקַא ,םינזח ,רעקיזומ ,רעביירש ןגעלָאק
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 עלעּפעט ַא טקנירט'מ ,טרָאד ,ָאד ךיז טנגעגַאב'מ ,ךיז טעז'מ .טשינ רימ

 רעזנוא ןבע גע גפיוא ךיא בָאה קרָאי וינ ןיא .רעמ טשינ ןוא ;ןעמַאזוצ עווַאק

 ןָא םייה ַא ןבָאה ןָאק םעט ַא רַאפ סָאװ ןוא -- דנַאליײא גנָאל ןיא ,םייה

 ריא ,לוק ריא ,ךרָאש ריא טשינ רעה ,ךוד ריא טשינ ליפ ךיא ןעוו ? ןעל'הנח

 עיולב עטלַארטשעצ עריא ,םינּפ ןקידיירפ קיטכיל ריא טשינ עז ןוא גנַאזעג

 | !? רָאה ּפָאק ןדנַאלבדלָאג ןוא ןגיוא

 ,ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא עלייוו עלַא ךיז ּפַאכ ןוא ןעּפ יד קעווַא גייל ךיא

 ףיוא ,סוגסיוא-יעב םענייש ןפיוא ,םי ןרידתובחר םענעפָא ןפיוא קוק ַא ּפַאכ

 ץטייוו ןופ ןָא ןעמוק ןפיש ערעדנַא ןוא ןפַאה םעד זזָאלרַאפ סָאװ ןפיש יד

 טימ רעסַאװ ןפיוא טרירעמעש ןוא דלָאג טימ טציילפ ןוז יד ;קירוצ ןצעגרע

 ייב רעלק ןוא למיה ןטיולבעגסיוא ןפיוא קוק'כ ;ןטנַאילירב ןסַאילימ-ילימ

 םיטַאבעלַאב עיינ ;ןייז טשינ ָאד ןיוש ךיא לעװ ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ :ךיז

 ןוא ןטייקנייש יד טָא ןופ ןסינעג ןוא ןעניואוו ,ןבײלקנײרַא רעהַא ךיז ןלעוװ

 ,טנעמטרַאּפַא םענופ ךיוא

 טימ ךיז ןגעזעג ךיא !טנעמטרַאּפַא רעקינוז-קיטכיל רעביל ןיימ ,םולש

 המשנ ןיימ ,ץרַאה ןיימ רעביא ריד ָאד זָאל ךיא רעבָא ךיד ןזָאלרַאפ ןוא ריד

 ...ןצפיז עניימ ןוא

 ָאקיסקעמ ,1975 ,15 .ווָאנ ,"עמיטש יד;

 ץנעלעסקע-רַאּפ טסיאייסע -- קינלַארָאק .ַא .רד

 :שיריל ,טסיצילבוּפ רעקיניזפרַאש רעד זַא ,רָאי קיצרעפ ןרעוו

 רענעטלעז ןוא רעקינורטס:ךיר רעד ,טסיאעסע רעשיפָאזָאליפ

 ? ןברָאטשעג זיא קינלַארָאק (םהרבא) .א .רד ,רעליּפשסיוא-רעלעטשטפירש

 רעביירש ןטסשירעפעש עמַאס םוצ טרָאװ סָאד טָא טשינ ךיז טּפעלק סעּפע

 ןיא קידנלעווק ױזַא טבעל רע זַא -- ןברָאטשעג רע זיא ױזַא יו .ןדיא ייב

 ןוא ןטסנעש ןטימ ,השורי רעשירַארעטיל רעכייר ןייז ןיא ,ןטפירש ענייז

 !?טזָאלעגרעביא זנוא טָאה רע סָאװ ,ליטס-ןברַאפ ןטסקידוועליּפש

 דלַאב טעװ רעדָא ןרָאװעג ןיוש זיא'ס יצ ,ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאק ךי א



 297 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ךיא סָאװ לָאמ סעדעי :ענדָאמ ױזַא טשינרָאג סע זיא רשפא ןוא ,ענדָאמ

 ןַא סקינלַארָאק .רד יינספיוא -- טפָא רעייז סע וט ךיא ןוא -- רעביא ןעייל

 ןיימ .טרעכיירַאב רעוו ךיא זַא ךיא ליפ ,רעכיב ענייז ןופ םענייא ןיא ייסע

 ןָא ןבייה ןקנַאדעג עניימ ,טלַאהניא ןכיירטסיײג טימ טליפעגנָא טרעוו המשנ

 טלָאװ ךיא יו ,ליפ ךיא ,ןפיט יד ןיא ךיוא ןוא -- ןכיוה יד ןיא ןעילפ ,ןבעווש

 עמַאס יד ןופ ןענייוו עטסעב יד ןופ ,רעינַאּפמַאש ןטסעב םעד ןופ ןקנורטעג

 ,טלעוו רעד ןיא ןרעלעק-ןייוו עטסנייפ

 -ליפ ַא -- רעריכס ַא רָאנ ,רעקינייא ןייק טשינ זיא קינלַארָאק .רד

 ,רעקידנטכַארט-ליפ ַא ,סעלַאקס ,סענורטס ךס ַא טימ ,רעביירש רעקיד'מינּפ

 ,ןפילשעג ,ליטס ןוא םרָאפ עכיירברַאפ ַאזַא וצרעד .רעקידנדער-ףיט ַא

 רעטוג ַא יו ,ךייא טגניװצַאב ,ךייא טּפַאכרַאפ רע ןכלעוו טימ ,שיזָאוטריװ

 רעדָא ,טסינַאיּפ רעכעלטנדרָארעסיױא ,רעליּפש-לדיפ רעקיסַאלק:טשרע

 ,טסילעשט רעטפַאהרעטסיײמ

 ַא רָאנ ,רעקינייא ןייק טשינ זיא קינלַארָאק .רד זַא ,טגָאזעג בָאה'כ

 ענעדיישרַאפ ןליּפש םיא ייב טרעה ריא -- רעטסעקרָא רעצנַאג ַא ,רעקיכס

 ןַא רע זיא טנעגיריד ַא ןוא .ןטנעמורטסניא ענעדיישרַאפ ףיוא ,םינוגינ

 ,רעהעג ןשילַאקיזומ םענעטלעז ַא טימ ,רעוויטיסנעס ַא ,רעגידַארג-טשרע

 ,ןלַאפ ענייז עלַא טימ טנַאקַאב זיא רע ,טנעמורטסניא ןקיצנייא ןדעי ןעק רע

 עטמערופעגסיוא ,עטליּפשעגסיא ענייז ,ןדַאסַאפ ןוא ןזַאפ ,ןשטיינק

 -מורַא ,עטכַארטעגנײרַא ,עטכַארטעגכרוד ,עפיט ןענייז ןעקנַאדעג

 ,עטצינשעג-ןייפ ,קידוװועליּפש סױרַא םיא ייב ןעמוק ייז רעבָא ,עטרעלקעג

 ןוא ןשטיינק ,ןדלַאפ עכעלרעדנואוו ןיא סיוא ךיז ןגייל ןוא -- עקידנענָאסַאפ

 .ןע'נח

 ןַא סקינלַארָאק .רד ךיא ןָאק סָאװרַאפ :ךיז ךיא גערפ לָאמנייא טשינ

 ירנַא ,סנַארפ לָאטַאנַא ,ןַאנער ןגעוו ,ם"במר ןגעוו זיא סָאד יצ ,ייסע

 ,װָאכעשט  ,יַאטסלָאט ,יאויד ןַאשזד ,טרַאקעד ,אזָאניּפש ,ןָאסגרעב

 םולש ,רענערב ,רעבוב ןיטרַאמ ,ריּפס ירדנַא ,ןַאמ סַאמָאט ,יקסוװעיָאטסָאד

 לָאמַאכָאנ יינספיוא ןענעייל ,ףלואוו סַאמָאט ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,םכילע

 ןופ ייסע ןַא סָאװרַאפ ןוא -- טרעטסײגַאב ןרעוו ןוא לָאמַאכָאנ ןוא

 סָאד ?ןענעיילרעביא טשינ לָאמניײא וו רעמ ךיא ןָאק ןע'נײטשטַאלג

 סָאד יצ ,קיטירק ַא סרעגינ ,ש ךיא ןָאק סָאװרַאפ :קיטירק טימ ךיוא עקיבלעז

 ןוא לָאמַאכָאנ יינספיוא ןענעייל ןשַא ןגעוו ,ץצרּפ ןגעוו ,ןקילַאיב ןגעוו זיא
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 זיא רע שטָאכ -- קיטירק ַא סניקוויר .ב ךיא ןָאק סָאװרַאפ ןוא -- לָאמַאכָאנ

 סעמעוו ?ןענעיילרעביא טשינ לָאמניײא יו רעמ -- רעביירש רעקיצילב ַאזַא

 ןיב רשפא ?סרעביירש עטנָאמרעד ייווצ יד רעדָא -- עניימ :סע זיא דלוש

 טימ ךיז לעוװ ךיא -- דלוש ןיימ עקַאט סע זיא רשפא -- טכערעג טשינ ךיא

 ,ןרַאּפש טשינ ךייא

 ןגנַאגעגקעװַא טלעוו רעד ןופ גנוי וצ זיא קינלַארָאק .רד ,ױזַא יצ ,ױזַא

 עמַאס יד ןופ םענייא םיא ןיא ןרָאלרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידיא יד ןוא --

 סָאװ ,ןביירש טשינ לָאז רֶע עמעט ַא רַאפ סָאװ ףיוא .רעביירש עכיירטסייג

 ,טרעכײרַאב ןופרעד ריא טרעוו ,רעכיב רענייז ןיא ןענעייל טשינ טלָאז ריא

 וצ ןָא ךייא טגער רע .טלַאהניא טימ ,ןיז טימ ,ןקנַאדעג עשירפ טימ טליפעגנָא

 יד זיב עטסערג יד ןופ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ רעביא ךיז ןרעלקרַאפ וצ ,ןטכַארט

 .עטסקיטכיוו רעקינייװ יד זיב עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ ,עטסנעלק

 ױזַא ,קידוװעליּפש ױזַא סע טכַאמ רע :טקרעמַאב ןיוש יו ןוא

 עטסגיגָאװ עמַאס יד ,ןעמעלבָארּפ עטסרעווש עמַאס יד -- גנירגקידרעדעפ

 קיד'היחמ טרעוו'ס זַא ,טשטייטרַאפ ,טשטייטעצ םיא ןופ ןרעוו ,ס'איגוס

 ערעווש ןייק םיא רַאפ ָאטשינ .המשנ רעד ףיוא םערַאװ ןוא ןצרַאה ןפיוא

 ןוא -- טָאה רֶע -- ס'אישק עקיגָאװ וצ ןייק ,ס'איגוס עברַאה וצ ןייק ,סעמעט

 סע זַא ,םיצורית ןיא ךייר ױזַא זיא רע .ץורית ַא גנידצלַא ףיוא -- טניפעג

 ךיז טיג ץורית רענעי רעדָא רעד ןליפַא -- ּפָאק ןיא ןעלדניווש שזַא טמענ

 "עג ןוא גולק ,קיד'חמשאו-ליגָא סױרַא ץלַא סע טמוק -- ןייא טשינ םיא

 ןופ בָאה ךיא רעבָא -- ןָא ךיא םענ ענייז םיצורית עלַא טשינ .םיא ייב ןפילש

 ,האנה קיטסייג ייז

 ע'תמא ךיז רַאפ ןענייז ,ןעייסע עטסיימ ענייז ןופ ןײלַא ּפעק יד ןיוש

 ןופ טלַאהניא ןרָאג םעד טשינ ךיא קנעדעג ,ליּפשייב םוצ ,טָא .קרעווטסנוק

 טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,לקיטרַא ןשיטסיצילבוּפ "ןכעלנייוועג , ַא םענייז

 -ימיב ,רעטעברַאטימ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע יו ,"גָאט , ןיא

 זיא רע ."ןגער-טלעווזור, :ּפָאק םעד טנייה יו קנעדעג ךיא רעבָא ,טלעווזור

 ןעוועג טשינ -- ןעייסע ענייז רעביא ּפעק ףיוא רעטסיימ רע'תמא ןַא ןעוועג

 ,ןשטנעמ ַא "ןענע'גרה'רעד , טנָאקעג רע טָאה ּפָאק ַא םענייז טימ .ןכיילג ןייז

 ןַא רעביא ּפָאק ַא סנייז טשינ סע טקנעדעג ,רעגייטש ַא ,זנוא ןופ רעוו

 רעכעלנייוועג ַא !?"בייא םַאס, -- ןַאהַאק .בא ןגעוו "גָאט , ןיא לקיטרַא

 ןיא ןײרַא זיא רע -- ןבילבעג זיא ּפָאק רעד רעבָא ,לקיטרַא רעשיטסיצילבוּפ
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 ןוא טנָאמרעד ,טדערעג לָאמנייא טשינ טָאה'מ .רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 .עטכישעג ןרָאװעג זיא סָאװ ,"ּפָאק , ןקיזָאד ןגעוו ןבירשעג

 :ןעייסע עכײרלָאצ ענייז ןופ ּפעק עקידריווקרעמ עקינייא ךָאנ ןענייז טָא

 ןופ לחר רעטומ יד, ,"הלותב ענרעזייא יד , ,"לכיימש אביקע רעד,

 רעד, ,"טכיל ןּפָארט רעטירד רעד, ,"ןולובז ןופ גרַאב רעד , ,"ָאקיסקעמ

 יד , ,"גרַאב ןופ ךוב רעד, ,"ןביולג רעכייר רעד, ,"גייווצ רעטרענייטשרַאפ

 ןופ ןטרָאג םעד ןיא, ,"שזיווסענ ןופ ןואג רעד , ,"טרַאקעד ןופ עקסַאמ

 עיזוליא יד , ,"ס'ערדנַא יירד יד , ,"טייקיזָאלצונ ןופ ףושיכ רעד , ,"סורוקיּפע

 ןופ סומזַארע, ,"אישנ רעטצעל רעד , ,"טייצ יד קידנסעגרַאפ , ,"טסייג ןופ

 .ךָאנ -- ןוא ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא -- "ןעקנואוו ןופ רצוא ןַא, ,"םַאדרעטָאר

 ךיז טניפעג סע ןוא -- ןברָאטשעג זיא קינלַארָאק זַא ,ןיוש זיא רָאי 40 ,ָאי

 ןייז ןענעכיײצּפָא לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ןייא ןייק זנוא ייב טשינ

 -טפירש ןשידיא ןכיירטסייג ,ןקיד'רצוא ַאזַא ןופ טײצרָאי םעד -- טײצרָאי

 זיא רע ןכלעוו ןופ ,יןיירַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י, רעד טשינ .רעלעטש

 זיא רע ןכלעוו ןופ ,"בולק-ןעּפ , רעד טשינ :טנעדיזערּפ ןעוועג לָאמ עכעלטע

 .,.טייצ ןייק ָאטשינ -- טנעדיזערּפ ןעוועג

 זַא ,טרעהעג ריא טָאה ?טנכײצעגּפָא ָאי טרעוו טײצרָאי סעמעוו -- ןוא

 קיצנַאװצ ןרָאװעג זיא טָא ? טײצרָאי סושַאטַאּפָא ףסוי ןענעכיײצּפָא לָאז'מ

 ןיא "עגנוי, יד ןופ ,"עלעגייפ-גניז , סָאד ,"עריל , יד ,בייל ינַאמ טניז רָאי

 -ּפָא ןרָאװעג קירעהעג טיײצרָאי ןייז זיא -- ןברָאטשעג זיא ,עקירעמַא

 זיוה םניא ,דנַאלייא גנָאל ןיא ךיא בָאה ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ ?טנכייצעג

 יַאב ךיז ,החמש ַא ףיוא ,ַאמלעט ,רעטכָאט עטסטלע ס'גרעבנזָאר לכימ ןופ

 -פיוא טָאה םינּפ ריא .ַאיסַא ,רעטכָאט רעקיצנייא סי'קינלַארָאק טימ טנגעג

 ריא ןופ דיסח רעסיורג ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ןעוו ,ןטכיולעג

 -עג ךימ סָארדרַאפ טימ יז טָאה רעטעּפש טונימ ַא רעבָא .רעכיב ס'רעטָאפ

 טוַאבע קוב יע טיַאר סרעטייר שיאושזד יהד ווװָא םַאס ט'נָאד יַאהוו , :טגערפ

 רעביירש רעשידיא זיא סע רעכלעוו טשינ טביירש סָאװרַאפ) *? רעהטַאפ יימ

 "סרעטייר שיאושזד , יד זַא ,ריא לייצרעד יג ,ונ .(? רעטָאפ ןיימ ןגעוו ךוב ַא

 עשידיא יד זַא ,ריא לייצרעד ייג .ךיז ןיא רָאנ ןוא .ךיז ןיא -- ןָאטרַאפ ןענייז

 ןקנירטרעד טלָאװ ןטייווצ םעד רענייא זַא ,טלציּפעצ ןוא ןסירעצ זיא סַאג

 ָאטשינ דלַאב ןיוש זיא'ס זַא ,ריא לייצרעד ייג -- ןוא ."רעסַאוװ לפעל, ַא ןיא

 -עג ןרָאװעג -- ? סַאג עשידיא יד ,יז זיא ואוו .ןצנַאגניא סַאג עשידיא ןייק
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 עטכישעג ןופ רעגנעהנָא עסיורג ןייק טשינ ,עודיכ ,ןענייז ןדיא ןוא .עטכיש

 -- טניימ עטכישעג .ןיז -- טניימ עטכישעג .לענש רעייז טסעגרַאפימ --

 -רעביא -- סַאג רעשידיא רעד ףיוא טציא ןעמ טניפעג ואוו ןוא .טלַאהניא

 -- ןכוז טכיל טימ סע ףרַאד'מ ?ןכות ,טלַאהניא ,ןיז -- עקירעמַא ןיא טּפיױה

 ָאטשינ -- טייצ ןייק ָאטשינ .ןעניפעג טשינ סע ריא טעװ טלָאמעד טשרע ןוא

 | ...טייצ ןייק

 טימ ,טייקידמערָאפ רעקיטלַאטשעג טימ ,עיצידורע טימ ןדָאלעגרעביא

 םוצ טיבעג ןייא ןופ ןעמואוושעג קינלַארָאק .ַא .רד זיא ,שוח ןפרַאש ַא

 -סיה ןופ ,טסנוק וצ רוטַארעטיל ןופ ,עיפָאזָאליפ וצ דומלת ןופ :ןרעדנַא

 ןעגנוביײרשַאב-עזייר וצ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ןופ ,קיטסיצילבוּפ וצ עירָאט

 םענעגייא ןייז ןיא יו ,םייה רעד ןיא ךיז ייב ןעוועג רע זיא םוטעמוא ןוא --

 ײלרעלַא ,םירפס טימ סעפַאש וצ -- ןריט ענעפָא וצ ,ןלעווש רעביא ,ריקלַא

 ,שיפָאזָאליפ-שיריל ,ךעלטימעג ,גיד'נורכז ,גנירג .ןטנַאילָאפ ןוא רעכיב

 -- ךיז קידנעקיטָאּפס טשינ ,טכייל ,שיטסינָאטעילעּפ-קיד'תופירח

 .סערעיזָא ןוא ןכייט ענעדיישרַאפ רעביא זעיצַארג ,ןַאוװש ַא יו ,ןעמואוושעג

 ךיז טזָאל רע רעבָא -- רעקילָאמנייא ןַא רשפא -- ןרעטש רעקיצילב ַא

 ,ןשעלסיוא טשינ

 .י.נ ,1971 ,28 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 יגח עלערעּב ןזח

 ןַאמזָאר עטנ ן'יבר ןטשרע ןיימ טעמדיוועג

 רעדיוו ןוא עקירפַא-םורד ,עקירעמַא ןיא רענעסקַאוװרעד סלַא ןיוש

 ףיוא ןוא דומע םייב ןפמואירט ןופ טייק עצנַאג ַא -- עקירעמַא לָאמַא

 ןזח ןופ געוו ןשירעלטסניק ןוא ןשי'נזח םעד ןטײלגַאב ,עניב-טרעצנָאק רעד

 .יגח עלערעב

 סע ואוו ,קרַאּפ ָארָאב ןיא "לא-תיב ,, לּפמעט ןיא עלעטש עקיטציא ןייז

 ןופ ץנירּפ, רענעברָאטשרַאפ-קיטייצירפ רעד טגינעקעג ןרָאי עגנַאל טָאה

 .עקירעמַא ןיא עטסנעש יד ןופ ענייא זיא ,ןַאמשרעה יכדרמ ןזח ,"תונזח

 -רַאפ ַאזַא טימ ,דובכ ַאזַא טימ ןייטש ןענעק וצ יגח עלערעב ַא ןייז ףרַאד'מ

 ךָאנרעד ,דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל רעד ןיא ןזח "דניק רעדנואוו, ַא וו 5
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 רעקידנעילב ןייז ןיא ןַאמשרעה ןזח ןענַאטשעג טרָאד זיא סע יוװ ,גנורע

 ! טייצ

 יו ןסיוו ףרַאד'ימ ןוא טסנוק רעשי'נזח רעד ןופ ןגעוו יד ןענייז ןדישרַאפ

 ןופ טייקסיורג יד טײטשַאב סָאװ ןיא .ןריצַאּפש וצ ןוא ןייג וצ ייז ףיוא ױזַא

 ,רָאנעט ַא -- עמיטש רעקידנעגנילק ןייז ןיא ,לכ םדוק ?יגח עלערעב ןזח

 .ןגָאז ןייז ןופ טייקיצרַאה רעד ןוא רעיוא ןפיוא קיד'היחמ ךיז טגייל סָאװ

 יד ןוא טייקטכע יד ,טייקשימייה יד ןענווַאד רעגייטש ןייז ןיא טליפ דיא רעד

 עשינזח עטמערופעגסיוא ןוא תואחסונ עשידיא יד ןיא טיײיקטלצרָאוװרַאפ

 !טיורב ןװעזַאר ןשימייה ןופ םעט רעד זיא סע .סרעגייטש

 געוו ןלַאטנעמַאדנופ םעד ךיז רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה יגח עלערעב ןזח

 עשידיא ענייר טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,סעקשזעטס עקיטייז ןָא ,תונזח ןיא

 טייג "טסוג , רעשידיא רעד .טעבעג ןקיצרַאה ןוא ץכעגָאז ןקיד'חסונ ,תועונת

 ַא זיא סע .טייקידווערעק ןוא געוו ןשי'נזח ןייז ןופ ןַאּפש ןדעי ןיא םיא טימ

 ןדעי ןופ המשנ רעד ןיא ןײרַא טגנירד ןוא טרילעּפַא סָאװ ,ןענווַאד טרָאס

 וצ ןעגניירטשנָא טשינ ליפוצ ךיז ףרַאד רערעהוצ רעשידיא רעד .רעדנוזַאב

 ןזח עכלעוו טימ ,"ךעלדלעפ , ןוא "ןשטיינק, עלַא יד ןליפרעד ןוא ןייטשרַאפ

 ,ןגייא ןוא -- טנַאקַאב ןוא שימייה ןדיא ןעגנילק ייז .ךיז טצונַאב יגח עלערעב

 ןיא םינזח עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא יגח עלערעב ןזח = -

 עשידיא ייס ןטרעצנָאק ףיוא ןעגניז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עקירעמַא

 -ןײרַא ןביהעגנָא טָאה רע ןעוו .רעדיל-טסנוק ייס ןוא רעדיל-סקלָאפ

 -ןָאפַאמַארג ענעדישרַאפ רַאפ סדרָאקער ןיא תוליפת עשי'נזח ןעגניזוצ

 ןיא ןעגנוזעגניירַא ךיוא קיטיײצכײלג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא סעמריפ

 םעד ןופ ,'ל'רדח ןיא רימ וצ םוק, דיל סָאד .רעדיל עשידיא סדרָאקער

 רעד ןעוועג יגח זיא ,טרַאבלעג לכימ רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ןטסואווַאב

 רעד ףיוא ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ ןוא דרָאקער ַא ןיא ןעגניזוצנײרַא רעטשרע

 ,"םוחנת, דיל טמירַאב ס'בולָאג טימ ךיוא עבלעז סָאד .עניב-טרעצנָאק

 ןוא עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא 'םימיה תירחַאב היהו, ס'יקסווָאניסַאי

 ,רעדיל-טסנוק עשיאערבעה

 טָאה יגח עלערעב ןזח סדרָאקער לפיוו טַארוקַא טשינ סייוו ךיא

 טייג סע .ערעדנַא רַאפ ךָאנ ןוא עמריפ ַאיבמָאלָאק רעד רַאפ ןעגנוזעגניײרַא

 -נײרַא עכלעזַא !ייז ןופ טרעוו םעד ןיא רָאנ ,לָאצ רעד ןיא טשינ רעבָא

 אוהו, ןוא ,"רודו רודל, ,"םימחרוה בָא, ,"ךורב לאל, יו תוליפת ענעגנוזעג
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 עג טמירַאב םיא ןבָאה סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק ענעפַאשעג ענעגייא ץלַא ,"םוחר

 ןוא ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ןלעוװ ,טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא טכַאמ

 ,קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא רעד ןופ רצוא ןכייר םעד ןיא ןיירַא ןלעוװ

 ,קרעוו שילַאקיזומ ַא טימ ןעוועג הכזמ יגח עלערעב ןזח זנוא טָאה ךיוא

 ןוא ןויטַאטישטער ענעפַאשעג ענעגייא ענייז ןופ עטסרעמ יד ןופ גנולמַאז ַא

 ןיא .גנורעטסײגַאב טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טלעוו רעשינזח רעד ןופ זיא

 סע ןוא רבחמ ןייז ןופ טלַאטשעג םעד סױרַא רָאלק ןעמ טעז קרעוו םעד

 ,.גלָאפרעד רעסיורג ןייז ךעלדנעטשרַאפ ךיוא טרעוו

 עטלצרָאוװעגנייא עמַאס יד ,ןדיא ייב עטסטלע יד זיא טסנוק עשי'נזח יד

 ,ןטייברַאפ טשינ ריא ןעק טסנוק ערעדנַא םוש ןייק ןוא רעצרעה עשידיא ןיא

 ןוא יינ קידנעטש ןענייז סָאװ ,סענורטס עכלעזַא ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא יז

 ןפור ןוא ןדיא םייב ןליפעג יד ףיוא ייז ןקעװ ,ןָא ייז טריר ןעמ רָאנ זעוו

 ןגעוו רעבָא -- ץרַאה טרענייטשרַאפ ַא טָאה רענייא ןדייס .ןרערט סױרַא

 ,טשינ ָאד ךיז טדער ןדיא עכלעזַא

 ןיק טשינ ,תומשנ טימ ,רעצרעה טימ ןדיא ןעניז ןיא ָאד בָאה ךיא

 וצ ךיז ןעילוט ןוא ןרעייפ עדמערפ ייב ךיז ןעמערַאװ סָאװ ,עטדמערפעגּפָא

 ןעייטש עכלעוו ,ןדיא ...ןלַאװק עדמערפ ןופ ןעקנירט ןוא ןרוטלוק עדמערפ

 ןופ לַאװק ַא תונזח זיא ייז רַאפ -- ןדָאב ןשידיא ןפיוא סיפ עדייב טימ

 ,גנונָאמרעד -- ןוא גנונָאמ ןופ ,גנונעפָאה ןוא טסיירט

 ךיז ןערָאּפ עכלעוו ,יד ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד זיא רעבירעד

 -- עסיורג ַא ,ןדיא ייב טסנוק רעטסטלע ןוא רעקילײה רעקיזָאד רעד םורַא

 ,..ריא וצ ןביוהרעד ןוא ןריובעג ןייז ףרַאד ןעמ

 .,טסנוק ןייז ןופ ןיורק יד יגח עלערעב ןזח טגָארט ץלָאטש ןוא דובכ טימ

 ןײגוצמורַא יוו טסייוו סָאוװ ,רעצנַאלפ רענעבעגעגרעביא רעיירטעג ַא יוװ

 -רַאֹפ ןוא ביל קרַאטש טָאה רע עכלעוו ,טעברַא רעלעדייא ןייז םורַא

 ,רעלטסניק טימ טשטנעבעג זיא טלעוו רעד ףיוא טסנוק ןימ רעדעי .טרעטעג

 ןוא ןעמעטָא ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב ריא ןגָארט סָאװ ,ריא ןרעטעגרַאפ סָאװ

 טלעו רעד ףיוא טסנוק ןימ רעדעי זיא ױזַא טקנוּפ רעבָא .ריא טימ ןבעל

 ץרעייז טימ סָאװ ,םינּפ ריא ןצרַאוװשרַאפ סָאװ ,רעלטסניק טימ ןטלָאשרַאפ

 ןגיוא יד ןיא ריא ןקירעדינרעד ןוא ריא ייז ןכעוושרַאפ םישעמ ןוא ןצכעוט

 ...טייל ןוא טָאג ןופ

 ןַארַאפ ןענייז ייז !םוטעמוא רעברָאדרַאפ עקיזָאד יד ייז טניפעג ןעמ ,ָא
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 ןעוו .יײרעלַאמ רעד ןיא ,רעטַאעט ןיא ,קיזומ רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 .ןקעדרַאפ טינ סע טנַאלַאט ןעק רעטקַארַאכ ן'סואימ ַא טימ ןריובעג טרעוו'מ

 ביוא !קרעוװ ןייז ןופ רעלטסניק םעד ןלײטּפָא טשינ לַאפ ןייק רַאפ רָאט'מ

 ,ייז טימ ןעמעש ךיז ףרַאד ןעמ זַא עכלעזַא ןענייז םישעמ ס'רעלטסניק םעד

 ענייז ןענייז ,האירב עקירעדינ ַא זיא ןוא ןברָאדרַאפ סיואכרוד זיא רע ביוא

 ...ןעמענ טשינ ןײרַא טנַאה ןיא ייז רָאט ןעמ ןוא הצקומ קרעוו

 טשינ ריא ףרַאד ןוא טסנוק ןייז רַאפ ןריובעג ןייז זומ רעלטסניק רעדעי

 ַא ,שטנעמ רענייש ַא ןייז ךיוא רָאנ ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא טימ ןעניד זיולב

 !ןצרַאה ןייז ןיא ליפעג ןכעלטעג ַא ןגָארט ףרַאד ןוא רעטקַארַאכ רענייר

 טשינ רָאט סע ןוא טשינ ןעק סע !טשינ טרעוו ןייק טסנוק ןייז טָאה שרעדנַא

 ביולג !שטנעמ ַא יז ָאט -- רעלטסניק ַא וטסיב !בלב דחאו הּפב דחא :ןייז

 רַאפ רעטסומ ַא יז !טסלָאמ ןוא טסגניז ,טסביירש וד סָאװ םעד ןיא

 ...!ערעדנַא

 ,ענעבעגעגרעביא ןוא עקיטכירפיוא ענעריובעג ןופ רעטסייר םעד ןיא

 !יגח עלערעב ןיײרַא ךיוא טייג ,רעלטסניק-םינזח ,שפנו-בלב

 .י .ג ,1956 ,17 ,ווָאנ ,"רענַאקירעמא,

 ןרָאי ןוא געט עשירעפעש

 לבוי ןשילָאקיזומ-שירַארעטיל ןקירָאי-40 ןיימ וצ

 :רבא רעדעי ןיא קידילכַאמ ךיז ןעייגעצ רעכלעוו געט .עקיד'היחמ

 ,ןביירש וצ ,ןעגניז וצ ,ןבעל וצ קשח ַא ןקעוװ ןוא ןעמוג םעד ןקיטעז

 ,בוטש ןיא טשינ ץיז :ךייא ןפור עכלעוו געט .ןכַאז עקיטכיוו ןָאט וצ ,ןביל וצ

 האנה בָאה ןוא םוק ,טפול רעשירפ טימ ןָא ךיז ּפעש ,סַאג רעד ףיוא סױרַא ייג

 -עצ ,עטלַארטשעצ ,עטלעהעצ ןענוז ערעטיול יו ,געט .ףַאשַאב סטָאג ןופ

 ריא ,ןעגניז ייז יו שממ-לעוּפב טליפ ריא .ענעגנוזעצ ,עטפָאהעצ ,עטדלָאג

 רעוא ןיא ןײרַא ךייא ןעקשוש ,טײקמערַאוװ ַאזַא טימ ךייא וצ ןדער ייז טרעה

 עלַא ןענעפעעצ סָאװ ,געט .טייקגנוי ןוא טייקיטומ ,טייקיביולג ליפיוזַא

 ,עקידעכַאל :ךעלרעדניק עקניגנוי יו סיוא ןעעז סָאװ געט ןענַארַא 5
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 דיירפ ַא ךייא ןיא ןלעווק טמענ סע ןוא המשנ ןוא ץרַאה רעייא ןופ רעסעלש

 ,טייקידבוט-םוי ַא ןוא

 ...געט ,געט ,רע

 ַא ,שדוח עלַא ,ךָאו עלַא ,גָאט עלַא -- עכלעזַא ךייא ןעמ טמענ ואוו

 לָאמעלַא טשינ .טייקסיורג ָאד ןעמוק רעייא ןיא זיא טפָא וצ טשינ !רָאי ץנַאג

 זיא לָאמעלַא טשינ .קידנעיירפרעד ןוא קידנביוהרעד ךיז ןזייווַאב רעייא זיא

 ,ע'זגורב געט ןופ סייוו ךיא .ןעמולב טימ טײרּפשעגסױא ןעמוק רעייא

 יד ןופ ךרַאמ םעד סױרַא ןעיצ ןוא ךעּפ עצרַאוװש יו ךיז ןעיצ סָאװ ,ענרומכ

 ןופ ןפיױלטנַא ךיז טליוו עס ןוא ןקיטש ןוא ןקירד עכלעוו עיורג געט ;:רענייב

 ...רעטייוו ךָאנ ןוא ,טייוו ,טייוו --- ייז

 .סיוא ךייא ןופ ךיז רעווש !ריא טנייז ױזַא ,עביל עניימ געט ,ָאי

 ריא טייז -- ייטש ךיא ואוו .רימ טימ ריא טייג -- יג ךיא ואוו .ןטלַאהַאבוצ

 טלָאמעד רימ ךיז טליוו ,קידעכַאל טלַארטש ריא ןעוו .טייז ןיימ ייב ָאד

 ,טרעקרַאפ ןוא .םינּפ ןיימ ןטלַאהַאב ןוא טנעה יד ןיא ןבָארגנייא ךיז ,ןענייוו

 טלָאמעד רימ ךיז טליוו ,ענרומכ ןוא זגורב ,יורג טנייז ריא ןעוו ,רעדיוו

 עניימ געט ,אברדא !טסיײיוװ רעוו ? ױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ .ןעגניז ןוא ןכַאל

 ,ס'הירב טייז ? ףיוא רימ סע טרעלק ? ױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ רימ טגָאז ,עביל

 דוס רעד ,גנירג טשינ זיא סע זַא ,סייוו ךיא !דוס םעד רימ רַאפ ףיוא טקעד

 ךס ַא טימ טרעיילשרַאפ ןוא טליוהרַאפ זיא רע ,ןקעלּפטנַא טשינ ךיז טזָאל

 ריא סָאװרַאפ טשינ ךיוא טסייוו ,עביל עניימ געט ,ןיילַא ריא .ןטערקעס

 ַא רימ רַאפ זיא סָאד רעבָא ?שרעדנַא -- ןגרָאמ ןוא ױזַא טנייה ךיז טזייווַאב

 ,..טסיירט עּפַאנק

 סלַא ןבָאה קידנעטש ךייא ךיא ליוו ,ןכ-יּפ-לע-ףאו ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 וצ ןרעהפיוא טעוװ ריא ןוא ןרילרַאפ ךייא לעװ ךיא זַא םורַאוװ ,טסעג עניימ

 ,ןרילרַאפ טשינ ךיז ליוו ךיא ןוא -- ןרילרַאפ ךיז ךיא לעװ ,רימ וצ ןעמוק

 לָאמַא ךָאנ ןבעל וצ טיירג ךייא טימ ןיב ךיא :הברדא !ןיינ לָאמ טנזיוט ,זיינ

 טיירג ךייא טימ ןיב ךיא .טבעלעג טציא זיב ךייא טימ בָאה ךיא ליפיוו ליפיוזַא

 רעביא ,רעדלעוו ןוא םימי רעביא ,רעסַאו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ

 ןָא :ןדייש טשינ ךייא טימ ךיז ךיא ליוו ףוס םוצ זיב -- ןעניעלּפ ןוא רעדלעפ

 !ןבעל יינ ַא ןוא טלעוו עיינ ןייק רעמ ןייז טשינ טעוװ ,עביל עניימ געט ,ךייא

 טשינרָאג ןוא --- טשינרַאג טַאלג :ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע ןיימ ךיא ,ָאי

 סעמעלַא ןוא -- אנוש רעטסערג ןיימ זיא טשינרָאג !ביל טשינ ךיא בָאה
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 ,ךרַאמ ןייק ,המשנ ןייק ,ץרַאה ןייק טשינ טָאה טשינרָאג ,אנוש רעטסערג

 טשינרָאג ןופ .ןבעל-ןוא-בייל ןייק ןוא ,םייח-חור ןייק ,רעהעג ןייק ,גיוא ןייק

 סיוועג ןוא -- שטעליוק ןקיד'תבש ןייק ןטכעלפסיוא וליפַא טשינ ןעמ ןָאק

 ...שטעליוק-םירוּפ ןייק טשינ

 ?סָאװ וצ -- ןדייש טשינ ךייא טימ ךיז ליוו ךיא ,עביל עניימ געט ,ָאי

 ןוא ןרילָאק ,ןזירּפַאק ערעייא עלַא טימ ביל רימ זיא ןעמוק ןוא ןייג רעייא

 ךיוא טבעל רימ טימ ריא ןוא -- םולשב ךייא טימ ןבעל ליוו ךיא .ןעגנושיוט

 ןפיוא רענייא תולווע ןכוז ,ןגירק ,ז'זגור ךיז רימ ןלָאז סָאוװ וצ ! םולשב

 ליוו ךיא זַא ,שוריפב ךייא גָאז ךיא זַא ?סָאװרַאפ ןוא סָאװ וצ -- ןרעדנַא

 טולב ןכייט קיניײװ ,ץ'תוקולחמ ערעזנוא ןָא ָאד ןענייז תומחלמ קיצניװ !ןבעל

 געט -- ןרעמָאיעג ,ןענייוועג ,ץ'רעצ ןיא לגנַאמ ַא ןעד זיא ? ןסָאגרַאפ ןרעוו

 !עביל עניימ

 טנייפ בָאה ךיא ,שטנעמ-רעשירעגירק ןייק ,ביר-שיא ןייק טשינ ןיב ךיא

 עניימ געט ,ךייא טימ ןוא -- םולשב ןבעל ןעמעלַא טימ ליוו ךיא ,תומחלמ

 -- ןכַאל טליוו ריא :טליוו ריא סָאװ ךייא טייז !יאדווַא ןוא יאדווַא ,עביל

 טליוו ריא .טנייוו -- ןענייוו טליוו ריא .טייז -- ע'זגורב ןייז טליוו ריא .טכַאל

 -- ןגָאט טליוו ריא .טקיטכיל -- ןקיטכיל טליוו ריא .טייז -- ענרומכ ןייז

 רעייא ןטייב טליוו ריא .טציילפ -- דלָאג טימ ןציילפ טליוו ריא .טגָאט

 רימ טנייז ריא .טשיוט -- ןרילָאק ערעייא ןשיוט טליוו ריא .טייב -- ןעזסיוא

 ןופ ןָאמ ךיא .קידלוש טשינרָאג ךיוא ןיב ךייא ךיא רעבָא -- קידלוש טשינרָאג

 ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןבעלסיוא ךיז ןעמַאזוצ רימָאל :טשינ ךַאז ןייק ךייא

 ...ןפוא ןכעלטנערָא ,ןכעלשטנעמ ַא ףיוא -- ןייז וצ טפרַאדַאב סע יו

 עניימ ,עביל ערָאג ןיימ קעװַא ךייא קנעש ךיא ,עביל עניימ געט ,ָאי

 ןיימ ,ץלָאטש ןיימ טשינ רָאנ -- ןטערקעס עניימ ,לכיימש ןיימ ,ןצפיז עליטש

 ךיא ליוו ,עביל עניימ געט ,םעד ףיוא .ןעָאי עניימ ןוא ןעניינ עניימ ,עדריוו

 ןיימ ,םוטנגייא ןיימ סיואכרוד זיא סָאד ;סָאבעלַאב רעכעלסילשסיוא ןיימ ןייז

 ןיב ךיא ,עביל עניימ געט ,ןפָא ץנַאג ךייא גָאז ךיא .המשנ ןיימ ןוא ץרַאה

 ןייק רעבָא ,סָאװסָאװ .ענכנ ןייק טשינ לַאפ ןייק רַאפ רעבָא ,ןשקע ןייק טשינ

 לָאמנייק לעוװ ןוא -- ןעוועג טשינ לָאמנייק ,טשינ ךיא ןיב קינהענכה-לעב

 ןימ ןעוועג קידנעטש ןיב ךיא זַא ,ליואוו ץנַאג טסייוו ריא .ןייז טשינ

 םענעגייא ןיימ טגלָאפעג סיואכרוד -- ךיז רעביא סָאבעלַאב רענעגייא

 .ןסיוועג
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 רעבָא ,טשינ ךיא בָאה קנַאב ןיא טלעג טרָאּפשעגּפָא ךס ןייק !ןסיוועג ,ָאי

 עניימ געט ,םיא ךייא לעװ ךיא ןוא -- ךיא בָאה ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ןסיוועג ַא

 ךַאז השורי ַא רימ ייב זיא סָאד !ןענָאילימ ןייק רַאפ ןפיוקרַאפ טשינ ,עביל

 טפיוקרַאפ ןסיוועג םעד -- ןדייז ןיימ ןופ ,ןעמַאמ ןיימ ןופ ,ןטַאט ןיימ ןופ

 ןײמ בָאה ךיא זַא ,טוג ץנַאג טסייו ,עביל עניימ געט ,ריא !טשינ ןעמ

 לָאמנייק ,רעביירש ַא יו טשינ ןוא רעגניז ַא יו טשינ ,טנַאלַאט ןיימ ,ןסיוועג

 זיא ףוג רעד יוװ טקנוּפ ,עניימ סיואכרוד זיא המשנ יד !טפיוקרַאפ טשינ

 טסיב וד רעכלעוו טימ המשנ ַא ןסײרסױרַא ךיז ןופ ןעמ ןָאק יו -- רעניימ

 .ןיינ לָאמ טנזיט ,עביל עניימ געט ,ןיינ ?ןרָאװעג ןריובעג

 ןייק ןבָאה טשינ ךיא ןָאק גָאט ןקיטנייה םוצ ,עביל עניימ געט ,ריא טעז

 יו ,רעטיול ןוא ,טלעהעצ ,קידעכַאל ןוא שירפ זיא רע !תונעמו-תונעט םוש

 ןסָאגעגסיוא ןגיל טלעוו רעד ןופ ןע'נח ןביז עלַא !על'הפוע ןריובעג גנוי ַא

 ,קיטפַאז ןוא סיז ױזַא זיא רע ! םיא טימ לצנעט ַא יג ןוא םענ שטָאכ ,םיא ףיוא

 טלעוו ערָאג יד יו ,קַאמשעג ןוא קינוז ױזַא ,םיוב םענופ לּפע רעקיטייצ ַא יו

 ןייק רָאג טלָאװ סע יו ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ,שָאקסָאר ןיא טבעלעג טלָאװ

 זייב ןייק ,טייקמערָא ןייק ,ן/גנוסיגרַאפטולב ןייק ,ןעוועג טשינ סטכעלש

 תולווע ןוא סנכערברַאפ ןייק ,ןטייקיטסיווצ ןוא ןטקילפנָאק םוש ןייק ,טייק

 | ...! ןטייצ ס'חישמ -- !

 טסייה סָאװ !רעביל ןיימ גָאט ,ריד ןופ ןדירפוצ יאדוװַא ךיא ןיב

 ןייד ,עגר רעדעי ןייד שטנעב ךיא ! תחנ ןופ שזַא ךיז לגערּפ ךיא ? ןדירפוצ

 טסיב וד ! ביל קרַאטש ךיא בָאה רעקיטנייה רעד יו גָאט ַאזַא -- טונימ רעדעי

 ,טלכיימש םינּפ רענעדלָאגניג ןייד .דיירפ רימ טספַאשרַאפ ןוא ךעלטימעג

 יו ,ןצנַאלג ענעדייז טימ ןוא ןגיוא עקידנעשטשַאל טימ רימ וצ טקניוו

 ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ,ןסָאגעגסיױא ריד ףיוא טגיל טייקסטוג ַא ןוא ,ןטנַאילירב

 םעד לקילַאש ןעמערַאוװ ַא טימ יו ,םורַא ךימ טמענ ץרַאה ןייד .םירבא עלַא

 טעילוט ןוא דניק קיצנייא ריא םורַא טמענ עמַאמ עיירטעג ַא יוו ױזַא -- זלַאה

 ַא ,סָאװ םירָאװ !רָאג זיב ליואוו םיא זיא'ס !דניק סָאד ןוא .ךיז וצ םיא

 רעד ןליפ ןופ ? עמַאמ ַא וצ ךיז ןעילוט יו רעליואוו ןייז ךָאנ ןָאק ,רעגייטש

 סעמַאמ רעד ,ץרַאה סעמַאמ רעד ,םעטָא סעמַאמ רעד ,טסורב סעמַאמ

 שיילפ-ןוא-טולב ןגייא רָאנ סָאװ ,טײקטרַאצ עלָאג ריא ,טייקמערַאװ

 | ! טגָאמרַאפ

 רימ רַאפ םיא טָאה רעוו !גנולעטשַאב ףיוא יו גָאט ַא זיא'ס ,רוציקה
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 -עגוצ לזמ רעטוג רעטוג ןיימ רימ טָאה אמתסמ ?טנייה טקנוּפ -- טלעטשַאב

 ,טייקינוז רעלופ ןייד טימ ץיילפ ןוא סילפ ,ָאט ?שרעדנַא ןעד יו !טליּפש

 :לַארטשעצ ןוא טייקידיירפ ,טימעג-ןלַארָאטסַאּפ-ןלַארטסעקרָא ןייד טימ

 טסַאּפ ,רעביל ןיימ גָאט ,וד ןוא בוט-םוי זיא'ס רעבָא ,טשינ סייוו ךיא ,טייק

 טרַאוועג יוװ ,ןשטנואוועג יוװ גָאט ַא זיא סע !למור םוצ ןײרַא טוג רעייז ךיז

 עקיטנייה ןייד רימ זיא אחינ ןוא ביל .טרַאװרעד ךיז ןוא -- םיא ףיוא

 !רעירפ לָאמנייק ךָאנ יו ,טייקטלעווקעצ ןייד ,טײקלַארטשעצ ,טייקיטכיל

 ךייר וצ סע זיא ,רימ ייב וטסגערפ ,רעניימ גָאט רעביל סָאװ ןגעק

 ןקירָאי40 ןיימ ךיא רעייפ טנייה סָאװ ,םעד ןגעקטנַא ?ןעמוקעג

 -- ענשעווָאלס ןופ ס'הכלמ עלעטָאמ ,ךיא -- לבוי ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל

 ...גיוא ןטכער ןיימ ןופ לקניוו ַא ןיא רערט רענעטלַאהַאב ַא ןָא טשינ ןוא

 לָאערטנָאמ ,1976 ,9 לירּפַא ,"רעלדָא רעדענעק,

 יקציוועסוק השמ ןזח

 ןַאמדלַאװ ַאמָאינ טעמדיוועג

 ןזח טרעוו טכער טימ .עטנידרַאפ-טסכעה ַא זיא ,עקירעמַא ןיא ךיז

 יד ןופ רענייא סלַא טכַארטַאב ,גָאט וצ טנייה ,יקציוועסוק השמ

 רעד ןופ סעמיטש טימ רעגניז ,ןדיא ייב םינזח עטסטמירַאב ןוא עטסערג

 .גָאט ןדעי ןרָאבעג טשינ ןרעוו ,טגָאמרַאפ יקציוועסוק השמ ןזח יו רעבילַאק

 רעקיטכיל רעד ףיוא ךיז ןזײװַאב ייז זיב ,ייז ףיוא ןטרַאװ גנַאל ףרַאד'מ

 סָאװ ,רעגניז רענערָאבעג ַא יקציועסוק השמ ןזח זיא וצרעד .טלעוו

 ַא טָאה רע .טרָאוװ ןופ ןיז ןלופ ןיא גנַאזעג ןופ טסנוק יד טשרעהַאב

 ,םעטָא ןייז ,ןבעל ןייז זיא סָאד זַא ,טליפ ןעמ .ןעגניז םוצ ליומ םענערָאבעג

 ,ןפוא ןטסנעש ןפיוא סױרַא םיא ןופ טגניז ןעגנַאלק ןופ טלעוו יד .טלעוו ןייז

 ,ןרילָאק עטסנעש יד טימ

 יו ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא שימייה ךיז טליפ יקציוועסוק השמ ןזח

 הליפת ַא טגניז רע ןעוו ייס םייה רעד ןיא קידנעטשלופ זיא רע .דומע םייב

 רעשירעלטסניק רעבלעז רעד .עירַא ןַא רעדָא דיל ַא טגניז רע ןעוו ייס ןוא

 ןייז .טרָאד ןוא ָאד -- קַאמשעג רעשירעלטסניק רעבלעז רעד ,גנַאגוצ

 רַאפ ןגָארקעג טָאה יקציוועסוק השמ ןזח סָאװ ,גנונעקרענָא עכיג י ך
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 ַא ,לַאטעמ ןוא גנַאלק טימ לופ ,רָאנעט רעשיטַאמַארד-שיריל ַא -- עמיטש

 ,ןטסנוק עדייב רַאפ ןטסָאמעגנָא יו זיא -- ףלח ַא יװ ןָאט רעקידנעדיינש

 ןענעקרעד ןוא ןרעה ךיילג ךיז טזָאל רעלטסניק רענערָאבעג רעד

 ,סיוארָאפ םיא טייג טנַאלַאט רענערָאבעגניײא ןוא טייקטלושעג עשילַאקיזומ

 | .םיא ןיא ןוא םיא טימ זיא

 םעד טימ ןוא ןעמָאנ ןקיטרַאפ ַא טימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע

 -- עּפַאריײא-חרזמ ןיא טעטש עטסשידיא עטמירַאב ייווצ יד ןופ "סוחי,

 רענליוו םעד ןופ "ןיורק עשי'נזח , יד ןגָארט וצ ףיוא ! עשרַאװ ןוא ענליוו

 רעטמירַאב רעמ ךָאנ רעד ןופ 'ןירק עשי"נזח, יד רעדָא ןזח:טָאטש

 ןופ "ּפָאק, ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה ,עשרַאװ ןיא לוש "רעקצַאמָאלט;

 זיא ,"לוש רעקצַאמָאלט ,, רעד ןופ םענרַאפ רעד ...ןזח ןכילנייוועג ןייק טשינ

 עיצידַארט עשידיא ,עטכישעג עשידיא קיטש ַא זיא סע .טנַאקַאב טוג ןעמעלַא

 ןייק זַא ,ןגָאז וצ ארומ בָאה ךיא .םוטנדיא רעוװעשרַאװ ןשילוּפ םעד ןופ

 -רעטנוא ןכָאנ יו טקנוּפ ,ןייז טשינ ןיוש טעוװ לוש "עקצַאמלָאט ,, עטייווצ

 רעקינייוו טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,סעדָא ןיא לוש "רעדָארב , רעד ןופ גנַאג

 .ייןעוועג טשינ רעמ עטייווצ ןייק זיא ,טמירַאב

 ןרַאפ טניימעג טָאה עשרַאװ סָאװ ,ןעלייצרעד ןעצימיא ןעמ ףרַאד יצ

 ?טליּפשעג טָאה לוש "רעקצַאמָאלט , יד סָאװ ,עלָאר יד ןוא םוטנדיא ןשילױוּפ

 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעכוזַאב עדמערפ יד ןופ רעוו

 רעשירָאטסיה רעטמירַאב רעד-טָא ןיא ךוזַאב ַא טַאטשעגּפָא טשינ סע טָאה

 ןוא ןעטנעגיריד ,םינזח ,רעגניז ןופ ,רעביירש רעשידיא רעכלעוו ? לוש

 "ןייארַאפ ןשירַארעטיל, םעד טכוזַאב טָאה סָאװ ,טדערעגּפָא זיא רעקיזומ

 ?לוש "רעקצַאמָאלט , יד טכוזַאב טשינ ךיוא טָאה ,"ןציירד עקצַאמָאלט , ףיוא

 ןשידיא םעד ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ רענייא ןדייס

 ייווצ עניימ ןופ קורדנייא םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעוװ ךיא ...ןבעל

 טניירפ ןיימ ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,לוש "רעקצַאמָאלט , רעד ןיא ןכוזַאב

 רעקיטירק-קיזומ ןוא רעגניז-סקלָאפ ןשידיא ןטנַאקַאב םעד ,ןַאמסדנַאל ןוא

 -וצ ,ָאטעג רעוועשרַאו רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ,סינּפיק םחנמ

 ,דלעפגילעז הרמז ןירעגניז-סקלָאפ יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאז

 .ץיקציוועסוק ןזח וצ קירוצ םוק ךיא

 ןופ טרינגיזער ,ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,טָאה אטָאריס ןושרג ןזח יוו םעדכָאנ

 -סיוא יקציוועסוק השמ ןזח זיא ,לוש "רעקצַאמָאלט, רעד ןיא ןטסָאּפ ןייז
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 ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא סָאד ןוא .םוקמ-אלממ ןייז סלַא ןרָאוװעג ןבילקעג

 ןעמענרַאפ ןענעק וצ "ןעלטרַאגרעטנוא , טפרַאדעג ךיז טָאה'מ ! טייקיניילק

 ,טנעגיריד-רָאכ ַאזַא טימ ןייטש ןענעק וצ ןוא :דומע םייב ץַאלּפ ס'אטָאריס

 רעד ןופ טנעגיריד רעד ,טַאטשנעזיײיא דוד רעקיזומ רעד ןעוועג זיא סע יו

 "ּפערט, ץלַא ןענייז סָאד !סעּפע טניימעג ךיוא טָאה ,לוש "רעקצַאמָאלט,

 ןעמ ןדייס ,ןרעטעלקוצפירַא גנירג ױזַא טשינ זיא סע עכלעוו ףיוא

 !חכ ןקירעהעג םעד וצרעד טגָאמרַאפ

 ןוא ,ללכב ןלױוּפ ןופ ןבעל ןשידיא םניא טרָא ס'יקציוועסוק השמ ןזח

 ןכעלנייוועגרעסיוא ןופ ןעוועג זיא ,טרפב ןבעל ןשילַאקיזומ ןשידיא םעד

 ,רעגניז ,רעביירש ,רעקיזומ ,ץנעגילעטניא רעװעשרַאװ עצנַאג יד .טײדַאב

 "רעקצַאמָאלט ,, רעד ןיא רעכוזַאב עטפָא יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ,ןרָאיטקַא

 ?עשידיא יד רָאנ סעּפע סָאװ ןוא .ןרעה ןעמוק םיא ןגעלפ עכלעוו ,לוש

 ןייז ךיוא טגעלפ לוש "רעקצַאמָאלט , רעד ןיא רעכוזַאב עקידנעטש יד ןשיווצ

 ךָאנ וצרעד !ץנעגילעטניא רעשיליױוּפ רעוװועשרַאװ רעד ןופ לסיב שביה ַא

 ןיא ךיוא יוװ ,ןלױּפ ןיא טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןטירטפיוא-טרעצנָאק ענייז

 רַאפ סָאװ ! גנורעטסײגַאב סיורג ןפורסורַא םוטעמוא ןגעלפ ,עיװטַאל ,עטיל

 ,שזדָאל ןיא ןפורסױרַא סע טגעלפ טרעצנָאק ַא ס'יקציוועסוק בוט םוי ַא

 !עגיר ןיא יצ ענווָאק ןיא רעדָא ,ענליוו ,קסניּפ ,ענווָאר ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב

 השמ ןופ טרעצנָאק ַא .ןלַאז-טרעצנָאק ןוא ןלוש יד ןליפנָא ןגעלפ ןדיא ןסַאמ

 ןיא שינעעשעג ַא ןגָאז ןעק'מ ,בוט םוי רעי'תמַא ןַא ןעוועג זיא יקציוועסוק

 ןדער גנַאל טגעלפ'מ ןוא טעטש עטנָאמרעדנביוא יד ןופ ןבעל ןשידיא םעד

 ,ןופרעד

 ױזַא יו .עקירעמַא ןייק ןרָאװעג לגלוגמ יקצוועסוק השמ זיא טָא ןוא

 רֶע טמענרַאפ ץַאלּפ ַא רַאפ סָאװ ?ףיוא ָאד םלוע רעשידיא רעד םיא טמענ

 ?ןבעל ןשינזח םעד ןיא ָאד

 תונזח ןופ "אקעמ , יד גָאט וצ טנייה זיא עקירעמַא זַא ,ןעמ ףרַאד ןסיוו

 "ןרעב , עכלעזַא ,ןעגינעק סע ןוא ,טגינעקעג ןבָאה ָאד !םינזח עטמירַאב ןוא

 ,ןיטרַאװק לעװַאז ,ןַאמטיור דוד ,ןזַאמשרעה יכדרמ ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי :יוװ

 .ערעדנַא עליפ ןוא ץנַאלג בייל ,יגח עלערעב ,קישטניּפ .ּפ ,ןַאגַאקדווָאּפַאק

 ןשינזח ןיא ,טשינ-ריד ,טשינ:רימ ,טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ גנירג טשינ זיא סע

 גנַאל טשינ סע טמענ ,יקציוועסוק השמ ַא זיא'מ זַא רעבָא ..."טנַאװ-חרזמ;,

 .ןָאנבױא םוצ ךיז טגָאלשרעד'מ ןוא
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 ןופ ןַאנביױא עמַאס ןיא יקציוועסוק השמ ןזח ךיז טניפעג ,גָאט וצ טנייה

 רָאנ ,דנַאל ןופ ןלוש עטסערג יד ןיא רע טנווַאד זיולב טשינ סָאװ ,עקירעמַא

 -ןכעלרעי ַא ךרוד טריפ סָאװ ,םינזח יד ןשיווצ טיבעג ןפיוא רענייא זיא רע

 רעד ןופ ענעטעמס יד טמוק סע ןכלעוו וצ ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנָאק

 עשידיא ןוא תוליפת ןופ ץוח ַא טײטשַאב טרעצנַאק רעד .קרָאי וינ רעשידיא

 יו ,לייוו ,רַאוטרעּפער ןכעלטלעוו ןופ רעדיל ןוא סעירַא ןופ ךיוא ,רעדיל

 רעד ףיוא םייהרעד ןיא ךיז ייב יקציוועסוק השמ ןזח זיא ,טקרעמַאב ןיוש

 !לוש ןיא דומע םייב יוו רעקינייוו טשינ ,עניב-טרעצנָאק

 .י .ג ,1950 ,15 .צעד ,"רענַאקירעמא,

 ץנַאלג ּבייל ןזח

 גרעבטָאר םעס רעגָאװש ןיימ טעמדיוועג

 טימ ןוא גנירג ױזַא טשינ רימ ךיז טביירש םענייק ןגעוו רעבָא ,ללכב

 ? סָאװרַאפ .קישטניּפ ןוא ץנַאלג :םינזח ייווצ יד ןגעוו יו ,קשח ַאזַא

 ..."תונזח, טסייה סָאװ ,ןַאמָאר ןיימ ןופ "ןדלעה,, יד ןענייז ייז :טושּפ ץנַאג -

 עטריזיטרַאדנַאטס יד יוװ ערעדנַא ץנַאג ַא זיא תונזח ןופ סָאמ ןיימ זַא

 ךיז ןעניפעג סע ביוא רָאנ .טרעלקרעד לָאמנייא טשינ ןיוש ךיא בָאה ,ןסָאמ

 :ןצרוק ןיא ןרעלקרעד ייז ָאד ךיא ליוו ,ןופרעד טשינ ןסייוו סָאוװ עכלעזַא

 רעד ןוא ץרַאה ןטימ רָאנ ,"ןָאטרעמַאק, ןייק טימ תונזח ןייק טשינ טסעמ ךיא

 ,טגניז רענייא ךיוה יוװ ,תונזח ןיא טשינ טולָאסבַא טריסערעטניא ךימ .המשנ

 . ןיא טשינ טגיל תונזח ןופ "ןָאט , רעד םורָאװ ? רימ טגָאז רענייא סָאװ רָאנ

 ךיא ךוז וצרעד ."הקד-הממד:לוק, םעד ןיא רָאנ ,"יירשעגסיוא ןכיוה , םעד

 זיולב טשינ ,.ה.ד ,טײקשירעלַאמ ךיוא טייקידנעגנילק ץוחַא תונזח ןיא

 !גנואעזרעד ןוא גנואעז ךיוא רָאנ ,גנורעה

 ךיוא רָאנ ,ץכעגָאז םענייש זיולב טשינ ןבָאה ךיז ןיא ףרַאד תונזח

 ןוא הביבס ,גנולעטשרָאפ ,גנוטלַאטשעג ,טײקכעלדליב ,ײרעלַאמ

 ךימ טמענ ,ןייז טשינ לָאז סָאד ןייש יו ,ץכעגָאז םתס ןייק .טייקידעבעל

 טשינ לָאז רענייא קידוועגנילק ןוא ךיוה יוװ ,ןײלַא עמיטש ןייק ןוא .טשינ

 סעּפע רימ ףרַאד ,תונזח ןיימ ,תונזח .ןָא טשינ ךימ טמערַאו ,ןעגניז

 תונזח ןוא םינזח עטמירַאב ןגעוו ןבירשעג ןיוש ךס ַא רעייז בָאה ךי א
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 .ןגָאז סָאװ ,ןלעטשרָאפ סעּפע ,ןגנערב סָאװ ,ןבעגרעביא סעּפע ,ןלייצרעד

 ,המשנ עשידיא יד ,םעטָא ןשידיא םעד סיואכרוד ןליפ תונזח ןיא ליוו ךיא

 זיא .סנַאוינ ןוא העונת עשידיא יד ,שטיינק ןשידיא םעד ,ץרַאה עשידיא סָאד

 ! תונזח ןופ לַאע דיא ןיימ זיא סָאד רעבָא ...רשפא ?טגנַאלרַאפ ליפ וצ סָאד

 -- קישטניּפ ןוא ץנַאלג -- ,םינזח ייווצ יד ןופ ךיז ןזייווַאב םעד טימ

 ןיא ןוא טסנוק רעשי'נזח רעד ןיא עכַאּפע עיינ ץנַאג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ,עשירעלַאמ ןוא עשיטעָאּפ ,ןכיה עיינ .רוטַארעטיל רעשי"נזח רעד

 רעד ןיא ןזָאלב ןוא ןעייוו ןעמונעג ןבָאה ,עשירעלטסניק ןוא עשילַאקיזומ

 וצ ,ךרד םעיינ ַא ףיוא קעװַא זיא רוטַארעטיל עשי'נזח יד .טסנוק רעשינזח

 ,טָאה ויטַאטישטער רעשיגרוטיל רעד .ןסניוועג ןוא ןעגנוכיירגרעד עיינ

 טימ ןָאטעג ץילב ַא טָאה סע !םינּפ ַא ןגָארקעגוצ ךיוא ,המשנ ןוא ץרַאה ץוחַא

 טייקידעבעל טימ ,טנורגרעטניה טימ ,גנואעז ןוא רילָאק טימ ,טייקכעלדילב

 ...הביבס ןוא

 -ּפָא ךיז לע ןוא ץ'קישטניּפ דניירפ ןטוג ןיימ ןזָאלסיױא ךיא לעוו ָאד

 .ןרָאװעג טניימעג זיא לקיטרַא סָאד ןעמעוו ,ןײלַא ץצנַאלג ףיוא רָאנ ןלעטש

 ןרע דליש ןוא ןַאמָאר ַא ןביירש ךיז טמענ רֶע ןעוו רעביירש ַא טוט סָאװ

 ןבָאה ןדלעה יד רעכלעוו ןיא טייצ יד טרידוטש רע ?ןרעטקַארַאכ עסיוועג

 ןעמ רעדיל עכלעוו ,רוטקעטיכרַא יד ,הביבס יד ,ןעגנוגנידַאב יד :טבעלעג

 יו ,ןעגנַאגעגנָא טלָאמַאד ןענייז סע ןפמַאק עכלעוו ,ןעגנוזעג טלָאמַאד טָאה

 ,עטרעיורטעג ,טיירפעג ,טסַאהעג ,טבילעג טלָאמַאד ךיז טָאה ןעמ ױזַא

 טלָאמַאד ןבָאה סע ןטניו עשיטילָאּפ ערעסָאװ ,טכַאלעג ןוא טנייוועג

 ,ןלַאעדיא ,ןטקילפנַאק ,ןעוועג ןעניז רעשרעה יד רע ,ןזָאלבעג

 -רַאפ ןענייז עכלעוו ,ןכַאז ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ןעגנוזָאל ,זעגנובערטש

 ןעמוקסיורַא לָאז סָאװ ,ןַאמָאר ןעשירעלטסניק ַא ןעיובפיוא טימ ןדנוב

 ,קידעבעל ןוא לופרילָאק

 ןיא ייס ןוא ןעגנופַאש ענייז ןיא ייס תונזח טימ ץנַאלג ןזח טוט ױזַא יונעג

 ,ערעפסָאמטַא ןוא טייצ רעד ןופ םעטָא רעד ךיז טליפ סע ואוו ,ןעגניז ןייז

 -רעביא ,דנַאטשוצ:טימעג רענעדיישרַאפ ,הביבס ןוא טרָא ןופ גנומיטש

 ןייז ףיוא ןלעטשּפָא ָאד ךיז לעװ ךיא .טייקכעלדליב עקידעבעל ןוא ןעגנובעל

 רע סָאװ ,"לארשי:רמוש, קרעוו ןשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןטסגנולעג עמַאס

 ,דרָאקער-רָאטקיװ ַא ןיא טקיבייארַאפ טָאה

 רֶע טליפ ,קרעוװ םניא ןָא טגָאלש רע סָאװ רענעט עטשרע יד טימ ןיוש
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 יד ןיא ןירַא ךייא טריפ ןוא גנומיטש-"ןונחת, רעטכע טימ ןָא ךייא

 ,זיולק רעדָא ,שרדמ תיב ןיא ןטכַאנרַאפ רעמוז ןוא רעטניוו יד ןופ ןטניריבַאל

 ןעוו געט יד ןיא -- ךעלטעטש עניילק יד ןיא לעיצעּפס ,לביטש שי'דיסח יצ

 יד ךיוא טעז ריא רָאנ ,גנומיטש יד זיולב טשינ טליפ ריא ..."ןונחת, טגָאזימ

 יד ,דומע םעד ,שדוק-ןורָא םעד ,סנטָאש יד ,שרדמ-תיב ןופ טנעוו

 ,טימעג-"ןונחת, ןצנַאג םעד טליפ ריא :טרָאװ ןייא טימ -- סרעדנעטס

 ןוא ןגיוא יד טנַאה רעד טימ וצ טקעד רע ןעוו ,ןדיא ַא םורַא טמענ רעכלעוו

 שרעדנַא ןלעטשרָאפ טשינ ךיז טנעק ריא ...ןצרַאה ןיא ליטש ךיז טגָאלש

 -רעטנוא םעד וליפא טליפ ריא *!ןונחת, דיא רעד טגָאז ױזַא רָאנ יו :רָאג

 ןגָאז םעד וצ זיב ,"ןונחת, ןגָאז ןופ ןפוא ןקידנעירפרעדניא םעד ןופ דייש

 ,טכַאנ יד וצ טלַאפ סע ןוא טייגרַאפ ןוז יד ןעוו "ןונחת,

 רָאנ ךיז טנעקַאב'מ ןעוו ,רעסיורג ַא רָאג ןיוש זיא דיישרעטנוא רעד

 ןעגנומיטש יד ןוא ןקריוו ייז שרעדנַא יו !ןדנַאטשוצ-טימעג עדייב טימ טוג

 ייווצ יד ןיא ןדיא םעד ןשרעהַאב ייז שרעדנַא יו ןוא ,סױרַא ןפור ייז עכלעוו

 ןופ ירפרעדניא םעד ּפָא טלייט סָאװ ,ןענווַאד םייב ןטנעמָאמ ערעדנוזַאב

 ! טכַאנרַאפ

 טיובעגפיוא-ןייפ ןוא רעטכַארטעגכרוד-ףיט ַא רָאג זיב זיא סע

 ריא ,ךיז ןגעווַאב ןרוגיפ עשילַאקיזומ עקידעבעל ואוו ,קרעוו-שיגרוטיל

 ןופ רעטיצ םעד טליפ ריא ,סעמיטש עכעלשטנעמ עקידעבעל טרעה

 רעצרעה עכעלשטנעמ ןופ ןּפַאלק סָאד ,סענורטס עכעלשטנעמ עקידעבעל

 ...ןדיא םנופ המשנ רעד ןיא ףיט עקיד'תורוד סָאד ןוא --

 טָאה רע יו ,טגָאזעג רעסעב ,סע טגניז ץנַאלג ןזח יוװ ןפוא םעד ןגעוו ןוא

 סע טלָאװ שרעדנַא רעצימע יצ טינ ךיא ביולג ,דרָאקער ןיא ןעגנוזעגניירַא

 עמיטש עקיטיונ יד טָאה רע .רעשירעלטסניק ןוא רעסעב ןכַאמ טנעקעג

 ןיא םיא ןופ ןגיוב ןוא ןריפ ךיז טזָאל סָאװ ,רָאנעט רעשיריל ַא -- רַאפרעד

 טשינ .טסנוק רעשי"נזח רעד רַאפ ללכב ךיז טסַאּפ ןוא -- ןעגנוטכיר עלַא

 ,"רעמונ ןשינזח ַא ןקַאנקּפָא, ,ויטַאטישטער ןשי'נזח ַא ןעגניזסיוא םתס ןייק

 רע טכוז ,ןעגנופַאש ענייז ןיא יווװ טקנוּפ רָאנ ,ץצנַאלג ייב רקיע רעד זיא

 ךיוא ,גנורעה ץוח ַא ,גנומיטש ץוח ַא ךייא ייב ןפורוצסורַא גנַאזעג ןייז ךרוד

 יו טקנוּפ גיוא סָאד ןקיטעז לָאז סָאװ ,גנואעז ןוא ערעפסָאמטַא ןופ ליפעג ַא

 | ...רעיוא םעד

 1950 ,22 ,3 .צעד *רענַאקירעמַא;



 2313 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 רָאטקַאדער ַא טשטַאּפעגסיױא

 ןביוהעגנָא בָאה ךיא טניז ,ייליבוי ַא שדוח םעד ןרעייפ וצ טָאטשנ

 טסיא ףיוא ,סַאג ןפיוא ,ךעלטנפע ךיא בָאה ,"גָאט , ןרַאפ ןביירש א

 ןעוועג דבכמ ,עדייבעג-"סטרעוװרָאפ , רעד ןופ טנָארפ ןיא ,ייוודָארב "==

 עקידרעייפ ייווצ טימ ,סיצנַאד יכדרמ ,"גָאט , ןופ רָאטקַאדער םעיינ םעד

 !שטעּפ

 בָאה ךיא רעבָא ,ץרַאה גנירג ןייק טימ ןָאטעג טשינ סע ךיא בָאה יאדווַא

 ָאװָארּפ וצרעד ךימ טָאה שטנעמ רעד :טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק

 ,טריצ

 ןוא ןעלקיטרַא עקיצנייא ןבירשעג ךיא בָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ףיול ןיא

 ןוא ןלקיטרַא עניימ ."גָאט , ןרַאפ סעמעט עשילַאקיזומ ףיוא סעירעס ץנַאג

 -- ןרעמונ קיטנוז ןוא תבש יד ןיא טקורדעג ךעלסילשסיוא ךיז ןבָאה סעירעס

 בָאה'כ .ןלָאגניד רעטנוא ךָאנרעד ןוא עיצקַאדער סנילדע רעטנוא רעירפ

 יאדווַא -- רימ ןופ ייז ןוא טרָאװ םורק ןייק טרעהעג טשינ ייז ןופ לָאמנייק

 ,טשינ

 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רימ וצ גנואיצַאב עכעלטניירפ סנילדע לעוו'כ

 רימ וצ שינעמלעטנעשזד ךיז טָאה לָאגניד ךיוא .ןבעל לעװ ךיא יוװ גנַאל ױזַא

 .ןגױצַאב

 ןופ רעבעגסױרַא רעד ,גרעבנייוו סירָאמ 'ה זַא ,סיוא רעבָא טעז סע

 אצמ , -- זיב גנוטייצ ןייז רַאפ ןרָאטקַאדער ןבילקעג גנַאל ױזַא טָאה ,"גָאט,

 ..."ונימ תא ןימ

 ךיא בָאה ,סיצנַאד יכדרמ ,רָאטקַאדער םעיינ םנופ םוקנײרַא םעד טימ

 יו ,ןגעוו ןכוז וצ ןביוהעגנָא ףכית טָאה רע .טליצ רע ןיהואוו ,ןעזרעד ךיילג

 וצ טַאהעג סעּפע טָאה רע לייוו טשינ :"גָאט , ןופ ןּפוטשוצסױרַא ךימ ױזַא

 ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא זיא ןביירש ןיימ לייוו רעדָא ,ךעלנעזרעּפ רימ

 ףיוא טניירפ ַא םענייז ןּפעלשוצנײרַא ןסָאלשַאב טָאה רע סָאװ רַאפעד רָאנ

 ...טרָא ןיימ

 ןופ טנעדיזערּפ ,ןידנעה .רד ןופ הצע רעד ףיוא ךיא בָאה ,סָאד קידנסיװ

 ןזָאל טשינ ךיז לעװ ךיא זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייב ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י

 רָאנ לפיוו ,קיבעגכָאנ ןייז לע ןוא רָאטקַאדער םעיינ םענופ ןריצָאװָארּפ

 ,ןטלַאהסיױא ןעק ךיא יו ,שטנעמ רעקיאור ַאזַא
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 וצ ךימ ידכ ץלַא ןָאטעג סיצנַאד טָאה טייצ רָאי ןגרַאק ַא ןופ ךשמ ןיא

 ַא קידנעייז ,ךיא זַא ,קידנעניימ -- ןָאט וצ ייו רימ ןוא ןקידיײלַאב

 ןּפעלשנײרַא ןענעק טעװ רע ןוא ןײגקעװַא ןײלַא לעװ ,שטנעמ רעוויטיסנעס

 ,"טניירפ , ןייז

 םעד ןגעק סעגַאלק ןעגניירבוצניײרַא ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז בָאה ךיא

 טלָאװעג טשינ בָאה ךיא לייוו ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ םוצ רָאטקַאדער םעיינ

 .ןײרַא טנעה יד ןיא ןליּפשנײרַא םיא

 רֶע זיא ,ןכַאמ טשינרָאג רימ טימ ןעק רע זַא ,ןעזרעד טָאה רע ןעוו

 ךיא ןוא ,טשינ רימ ןלעפעג ןעלקיטרַא ערעייא , :ןומזּפ םעיינ ַא טימ סױרַא

 ,"ןקורד טשינ רעמ ךייא לעוװ

 ןבָאה גנולצולּפ ןוא טוג ןעוועג ןעלקיטרַא עניימ ןענייז ןרָאי ?שטייטס,

 "?ןגיוט וצ טרעהעגפיוא ייז

 ןענייז ןרָאי :ןָאט ןקיד'הּפצוח ַא ןיא טרעפטנעעגקירוצ רימ רע טָאה

 "! רעיוז ןרָאװע ג ייז ןענייז טציא ןוא טוג ןעוועג ןעלקיטרַא ערעייא

 אזַא טימ ןיז ןייק טשינ טָאה'ס זַא ,ןעזעגנייא ךיא בָאה טלָאמעד-טָא

 ַאזַא סָאװ ,טנעמוגרַא ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא סע .ןץ'הנעטיוצסיוא ךיז ןַאמ'הרבח

 ידכ ,עיצקַאדער ןיא טשינ רעבָא !טנעמ'גרה :ןייטשרַאפ ןעק שטנעמ טרָאס

 ,ןרָאטקַאדער עקיידובכב ןסעזעג ןענייז סע ואוו לוטש םעד ןכעוושרַאפ טשינ

 ןקיד'הּפצוח ןייז ןבעגעג רימ טָאה רע תעשב סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ןוא

 רתלַא :רעביירש ייווצ רָאנ ןעוועג דנזעװנָא עיצקַאדער ןיא ןענייז ,רעפטנע

 .שטיװָאניבַאר .י ןוא ןײטשּפע

 יד ןכַאמ ךיא ליוו ,ץרַאה ןיימ טליקעג ךיז בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ,טציא

 :גנורעלקרעד עקידנגלָאפ

 ןוא טכענ עזָאלפָאלש ךס ַא טפַאשרַאפ רימ טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד

 לעוװ ךיא .ןבעגרַאפ םיא ךיא לעװ םעד רַאפ רעבָא ,קיטייװ:ץרַאה ליפ רעייז

 ךימ טָאה רע סָאװ סָאד רָאנ .עניימ ןטסולרַאפ-טלעג יד ןבעגרַאפ וליפַא םיא

 סָאװ ,ךיא .ןשטנעמ ַא ןגעק טנַאה ַא ןביוהפיוא לָאז ךיא זַא ,וצרעד טריפרעד

 לעוװ םעד רַאפ ,טרירעגנָא טשינ טנַאװ ןפיוא גילפ ןייק ןבעל ץנַאג ןיימ בָאה

 !ןייז לחומ טשינ לָאמנייק םיא ךיא

 .י .נ ,1949 ,30 .צעד ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאונ,
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 טרָאּפָאּפַאר בקעי ןזח

 ןפיוא רעפַאש עכיירטסייג עריא ןופ םענייא טלעוו רעשי"נזח רעד

 טרעהעג טָאה טרָאּפַאּפַאר ןזח .ויטַאטישטער ןשיגרוטיל ןופ טיבעג

 קירוצ רעמ ןיוש ךיז טעוװו ןוא ןייגרַאפ ןיא טציא טלַאה סָאװ ,םינזח רוד ַא וצ

 ןוא םינזח עטבַאגַאב עגנוי עליפ ןופ יבר רעד ןעוועג זיא רע .ןרעקמוא טשינ

 רעד זיא טפַאשרעריפ ןייז רעטנוא .עקירעמַא ןיא תונזח ןופ רעיוב רעד

 עליפ רַאפ ןעוועג זיא רע רעטייל ןוא טנעדיזערּפ סעמעוו ,דנַאברַאפ םינזח

 ןיא ָאד גלָאפרעד ןופ עפוטש רעטסכעה רעד וצ ןרָאוװעג ןביוהרעד ,ןרָאי

 סָאד ,הליפת עשידיא עשיסַאלק יד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע .דנַאל

 ןוא עטסנעש יד ןיא טריפעגניײרַא ,תונזח עשיסקָאדָאטרָא עלַאנָאיצידַארט

 ,לָאה יגענרַאק ,לּפמעט ַאקעמ -- ,קרָאי וינ ןופ ןלַאז:טרעצנָאק עטסערג

 עטסנייפ יד ןרָאוװועג ןבעגעג ןענייז סע ואוו -- ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ

 ןיא ןרעוו ןבירשרַאפ תויתוא ענעדלָאג טימ ןלעוו סָאװ ,ןטרעצנַאק עשי'נזח

 -רוטלוק ןגיה םוצ ןגָארטײב עטסקיטכיוו יד סלַא תונזח ןופ עטכישעג רעד

 .עקירעמַא ןופ ןינב ןקיטסייג ןשידיא םעד ןיא ןבעל

 םענופ טסייג םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא טרָאּפַאּפַאר בקעי ןזח

 ןשידיא םעד ןופ ןליפעג יד טימ ,הליפת רעד ןופ המשנ רעד טימ ,דומע

 -תעמ ןיא העש 24 תונזח טימ טבעלעג טָאה רע .גנַאלק ןוא ןָאט ןשידיא ,ןוגינ

 ןוא קיזומ רעשידיא רעד ןיא טבילרַאפ ךעלטפַאשנדיײיל ןעוועג זיא רע .תעל

 רע טָאה עמיטש רָאנעט ןייז טימ טשינ .,ןפַאש יז ןפלָאהעג ךיוא ןיילַא טָאה|

 עשינזח ענייז טימ סיואכרוד רָאנ ,טלעוו רעד ןיא ןעוועג םש-הנוק ךיז

 .ןפַאשעג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ףיול ןיא טָאה רע סָאװ ,ןוויטַאטישטער

 סע .ךס ןייק ָאטשינ זנוא ייב ןענייז ןויטַאטישטער עשי'נזח ןופ רעביירש

 ןימ רערעדנוזַאב ַא ןצנַאגניא ,טפַאשנגיא טרָאס רעדנוזַאב ַא רָאג זיא

 .טסנוק רערעדנַא רעדעי וצ יו ,ןרָאבעג ןייז םעד וצ ףרַאד'מ .שינעטנעק

 ַא ,לפיוו רעבָא .רעביירש עשידיא ךס ַא ,ערה:ןיע ןָא ,ןבָאה רימ

 ןיא לפיוו ? רימ ןבָאה ושָאטַאּפָא ןוא ןָאסלעגרעב ,שַא יוװ ,רעביירש ,רעגייטש

 יקסווָאכינרעשט ןוא קילַאיב יוװ ,ןטעָאּפ רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד

 ?רימ ןגָאמרַאפ

 ןופ טכביױרַאב טָאה טרָאּפַאּפַאר בקעי ןזח ןופ טיוט רעקיטייצירפ רע ך
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 ַא ,ליפיוו .ןוויטַאטישטער עשי'נזח ןופ רעביירש טימ זיא עקיבלעז סָאד

 יז ןָאק'מ .קיצניוו רעייז ?רימ ןבָאה טרָאּפַאּפַאר יו עכלעזַא ,רעגייטש

 ,ןטָאנ ןביירש ןענעק ןיא זיולב טשינ טייג סע .רעגניפ יד ףיוא ןלייצרעביא

 ,דוס ןפיט םעד ןעמענַאב ןענעק ןיא רָאנ ,עידָאלעמ ַא ןביירשפיוא ןענעק ןיא

 ַא .טרפב וויטַאטישטער ןשיײנזח ַא ןיא ןוא תונזח ןיא ןטלַאהַאב טקעטש סָאװ

 ךיוא זיא וויטַאטיצער ַא וצ וויטַאטישטער ַא ןוא ךיילג טשינ זיא דיל ַא וצ דיל

 ,ךיילג טשינ

 ןוא ןריובעג זיא סָאװ ,רעד רָאנ ןליפ ןוא ןייטשרַאפ ןָאק סָאד רעבָא

 טימ ןסקָאװעגנעמַאזוצ קיטסייג זיא סָאװ רעד ;תונזח ןיא ןרָאוװעג ןגיוצרעד

 ,קיזומ רעשידיא ןוא רוטלוק רעשיגרוטיל רעזנוא

 זיא ןוא זיוה ןשינבר ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טרָאּפַאּפַאר בקעי ןזח

 ןיא טקייוועג ןָא זייוודניק ןופ ךיז טָאה רֶע .תודיסח ןיא ןרָאוװעג ןגיוצרעד

 רעשידיא רעד ןופ טסייג ןטימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ;הניגנ רעשיידיסח

 ןוא רעצ טימ ,ןעגנונעפָאה ןוא ןטפַאשקנעב טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,הליפת

 עפיט ריא ,טײקשיטעָאּפ ריא ,טּפַאזעגנייא ךיז ןיא ץלַא סָאד טָאה ןוא ,דיירפ

 טבעוװועגנײרַא ריא ןיא זיא סָאו ,ןביולג ןפיט םעד ,הנווכ ענעטלַאהַאב

 רעד ןופ לרעּפ ןענייז ןעגנופַאש ענייז .תורוד ןוא תורוד ןופ ןרָאוװעג

 רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טשינ .עיגרוטיל רעשידיא

 יד ,הניגנ רעש"דיסח רעד ןופ ןעגנַאלק עטסנעש יד .טלעוװו רעשידיא

 עקיד'הליפת ןופ ןעגנַאלקרעדיװ יד ,ןוגינ ןשידומלת ןופ רענעט עטסנייפ

 שילַאקיזומ ןפוא ןשיטעַאּפ טסכעה ַא ףיוא רע טָאה ,תורוד ןופ ןוויטָאמ

 עש"נזח יד ןיא טבעוװעגנײרַא ןוא טפעהעגנײרַא ,טמידעפעגניירַא

 עטסערג יד .רעקילדנעצ יד ןיא ןפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,ןויטַאטישטער

 סיורג טימ ןבָאה ,ואוושרעדנַא ץעגרע ייס ןוא עקירעמַא ןיא ָאד ייס םינזח

 יז טימ ןבָאה ןוא ,"ןצכעגָאז, עשיינזח ענייז טּפַאכעגפיוא גנורעטסײגַאב

 .עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא ייס ןוא דומע םעד ייב ייס גלָאפרעד טכַאמעג

 ,רעלטסניק-דומע רענעברַאטשרַאפ רעד סָאװ ,תוליפת עטסרעמ יד

 בקעי ןענייז ,סדרָאקער ןיא ןעגנוזעגניירַא טָאה ,ןַאמשרעה יכדרמ

 ,טפעהעגסיוא שירעטסיימ ןענייז עכלעוו ,ןויטַאטישטער ס'טרָאּפַאּפַאר

 -סיוא ,טייקשילַאקיזומ רעשינָאטקעטיכרַא טימ ,טמערופעגסיוא שירעלטסניק

 ןטסנייר ןופ ,ןלַאפ ךָאנ ןלַאפ ,ןטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ ןיא טרילודָאמעג

 ןענייז סָאװ ,בעוועג ןעלעדייא ןוא ףָאטש ןשידיא ןטסנייפ ןופ ,דייז ןשידיא



 27 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ץלַא ,תוחיר עלַא ,ןטפַאז עלַא .ןגיובנגער ןשיגרוטיל רעזנוא ןופ ןרעטסומ

 ןיא ףיוא ןעילב ןוא סױרַא ןסקַאװ רעגייטש ןשינזח םעד ןופ םימעט

 -עצ עטיירב ףיוא ןָאמ רעטילבעצ גנוי יו ןויטַאטישטער ס'טרָאּפַאּפַאר

 זנוא ןיא ףיט ךיז ןעגניז ,ןײרַא זנוא ןיא ןעגניּרד ייז ןוא רעדלעפ עטרעקַא

 ןוא רעצרעה ערעזנוא ןיא ןוויטָאמ ןוא תואחסונ עשימייה ערעייז טימ ןיײרַא

 .תומשנ ערעזנוא ןיא

 ,יד רעבָא ,ךיז ייב ָאד ןויטַאטישטער עלַא ס'טרָאּפַאּפַאר טשינ בָאה ךיא

 התא, ,"הּפ חתפנ ךיא , ,"םירבד ולא, ,ןגיוא עניימ רַאפ טציא ןגיל עכלעוו

 רַאפ סָאװ ,טפַארק ַא רַאפ סָאװ ןזייווַאב ,"רפוסה ארזע , ,"םיעשוּפל די ןתונ

 עשידיא לפיוו ,המשנ ןוא ץרַאה לפיוו ,ןטלַאהַאב ייז ןיא טגיל סע חכ ַא

 זיא סע תוהמ רעשידיא ןוא טײקשילַאקיזומ ,ןעגנוטכַארט עשידיא ,ןעליפעג

 םידעפ רעטנזיוט לפיוו ,ןרָאװעג טפיײלשעגניירַא ןוא טבעוװעגניײרַא ייז ןיא

 טכױהעגניײרַא ייז ןיא ןענייז ןעגנומיטש ןוא ןבעל ןשידיא םענופ ןּפונק ןוא

 ץטנַאמרעדנבױא יד ןופ ןדעי רעביא .ןרָאװעג טמעטָאעגנירַא ןוא

 םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ יד ,טסייג רעשידיא רעד טבעווש ןוויטַאטישטער

 -ןײרַא ןוא שטייטסיא רעד ,טשּפ רעטלגילקעג רעד ,טרָאװ ןזעיגילער

 רעטניה טקעטש סָאװ ,הנוכ רענעטלַאהַאב רעד ןיא ךיז ןלבירג סָאד ,שטייט

 סָאד ,ןיימ ריא ןופ םומיסקַאמ םעד ןעגנײרבסױרַא ןלעוװ סָאד ,הליפת רעד

 וצ ןריפ עכלעוו ,תודוס יד ןיא ,ןפיט עריא ןיא ,ןכיוה עריא ןיא ןעגנירדניירַא

 ,קיזומ טימ טשינ ביוא םירָאװ .טָאג טימ גנוטפעהַאב ןוא גנורעטנענרעד רעד

 -נרעד ךיז ןעמ ןָאק שרעדנַא ןעד סָאװ טימ ָאט ,טרָאװ םענעגנוזעג ןטימ

 טוג דוס ןקיזָאד םעד טָאה טרָאּפַאּפַאר ןזח ? םיא וצ ןעמוקוצ ןוא ןרעטנענ

 טרָאװ םעניא ייס טלבירגעג ףיט ױזַא ךיז רע טָאה רַאפרעד ןוא ןענַאטשרַאפ

 ...ןָאט ם'ניא ייס ןוא

 טָאה ואוו ? גנורעטסײגַאב ןייז טּפעשעג טרָאּפַאּפַאר ןזח טָאה ןענַאװ ןופ

 -עג רע טָאה ןלַאװק עכלעוו ןופ ?הרובג עקיטסיײג יד ךיז ןיא ןעמונעג רע

 ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק ןייז ,שינעטנעק ןייז ,ןסיוו ןשילַאקיזומ ןייז טּפעש

 | ?קיזומ רעשידיא ןוא הניגנ רעשידיא

 טימ ,ןבעל ןשידיא ןופ ןשינעפיט יד ןופ :רעפטנע רעד זיא טָא ןוא

 ;ןָא טייהדניק ןייז ןופ ןעגנורדעגכרוד ןוא טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא רע ןכלעוו

 ;טרָאּפַאּפַאר לארשי 'ר בר רעוװָאקטרָאשט םעד ןטַאט ןייז ייב הביבס רעד ןופ

 סָאד ,טקיטלעוועג טָאה הניגנ ואוו ףיוה ס'ניבר רעוװָאקטרָאשט םעד ןופ



 ינדרי יכדרמ 218

 סלַא ןעגניז ןופ ;ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא רָאג ןעמונרַאפ טָאה טרָאװ ענעגנוזעג

 יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענוװָאר לדייז 'ר ןזח ןטמירַאב םייב ררושמ

 -עג טרָאּפַאּפַאר ןזח טָאה ןענַאד ןופ .ןדיא ייב רעקיזומ-סקלָאפ עטלייצעג

 ,הרובג עקיטסיײג ןייז ,טייקשידיא עפיט ןייז ,תוממורתה ןייז ,הקיני ןייז ןגיוצ

 ץוחַא "טרַא-ןָאט , רעדנַא ןייק ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןוגינ ןייז

 ,טמעטָאעג רע טָאה םיא טימ :טביולגעג רע טָאה םיא ןיא לייוו ,ןשידיא םעד

 .ןבעל ץנַאג ַא טפָאהעג ןוא טבעלעג

 ןייז ןיא ןוגינ ןש"דומלת םעד טצונעגסיוא טָאה רֶע שינעמכַאפ יו

 טלַאטשעג יד טליפ ריא ,רעמ ךָאנ ןוא טעז ריא ."םירבד ולא, וויטַאטישטער

 -הבישי ןטפיטרַאפ-ארמג ןיא ןקידרעייפ-םַאלפ םעד ,דימתמ ןשידיא םעד ןופ

 ןָא טגײלעגּפָא ץלַא טָאה סָאװ ,רענרעל ןעמורפ ,ןסייה םתס םעד ןוא ,רוחב

 בייל טימ ןצנַאגניא זיא ןוא ,רעטעּפש ףיוא טגײלעגּפָא םיגונעת עלַא ,טייז ַא

 ןיא טליפ ריא ...דומלתה:-םי םעד ןיא זדלַאה ןיא זיב ןָאטעגנײרַא ןבעל ןוא

 רעד ןופ ,"איגוס, רעברַאה רעד ןופ ןָאט-טנורג םעד עידָאלעמ רעד

 ןופ ,רעטייוו ןייג טשינ טזָאל ןוא געוו ןיא טייטש סָאװ , "אישק , רערעוװש

 ןוא "הנשמ ,, רעד ןופ ,"רעטנָאלּפ , ןקיטכיל םעד ןופ ,"ץורית , ןשיגָאל םעד

 טנָאמרעד טרָאד ןרעוו עכלעוו ,תווצמ עלַא ...ןריא "ריפסיוא, ןרָאלק םעד

 ןוא ןציז ןופ הוצמ יד רעבָא .טייקיטכיוו סיורג ןופ ןענייז "םירבד ולא , ןיא

 .ןעמעלַא ןגעק טײטשַאב ,הליפת יד ךיז טקידנערַאפ ,הרות ס'טָאג ןענרעל

 ענייש ץנַאג ךיז רַאפ ןוא ןַא רעטרעוו יד ןענייז ."םלוכ דגנכ הרות דומלתו,

 יד ןיא ּפָא ייז ןעגנילק ךעלרעדנואוו רעמ ךָאנ רעבָא .עלעבָאנ טסכעה ןוא

 -.טכע ס'טרָאּפַאּפַאר ןופ גנוסיגפיונוצ רעשינָאמרַאה רעד ןיא ןרעיוא

 ,ןוגיניארמג ןשי'דומלת

 ףיוא תוחכ עשילַאקיזומ ענייז טריבורּפעגסיױא ךיוא טָאה טרָאּפַאּפַאר

 ױזַא ןעוועג טשינ זיא רע רעבָא .דיל ןשירעטכיד ןשידיא םענרעדָאמ םעד

 רעקיטיונ רעד טלעפעגסיוא טושּפ םיא טָאה סע .תונזח ןיא יו ךיירגלָאפרעד

 ,דיל ןשירעטכיד םוצ גנַאגוצ רעלערוטלוק רעד ןוא *שזַאגַאב , רעלערוטלוק

 עשידיא עגולק טימ םיורגלימ ַא יו ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רע

 רעד טימ רעבָא ,םיקוסּפ ןוא ךעלטרעוו עשידיא עגולק טימ ,ךעל'טשּפ

 ,טנַאקַאב קינייו ןעוועג רע זיא רוטַארעטיל רעשידיא

 סעידָאלעמ ענייפ ץנַאג ןפַאש וצ ןעגנולעג ןגעווטסעדנופ םיא זיא ךָאד

 ."רעמיורט ַא לכוטסַאּפ ַא, ס'רעּפנייוו .ז יו ,רעדיל עשידיא עקינייא וצ



 219 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 :.טסכעה ,עכיירגלָאפרעד ענייז ןופ סָאמ רעד טימ קידנטסעמ רעבָא

 -נָא טשינ ןעמ ןעק ,ןויטַאטישטער עשילַאקיזומ-טסכעה ןוא עשירעלטסניק

 ןעוועג זיא רע .טיבעג םעד ףיוא סקיטכיוו סעּפע ףיוא יו ייז ףיוא ןזייוו

 זיא דומע רעד .תונזח ןופ זיולב טכַארטעג טָאה ןוא ןזח ךרוד ןוא ךרוד

 םיא רַאפ ןוא ןפַאשעג רע טָאה םיא רַאפ .עיצַאריּפסניא עטסכעה ןייז ןעוועג

 .ןבעגעגקעװַא ןבעל ץנַאג ןייז רע טָאה
 יד עז ןוא ("תוחילס , ןופ) "הֹּפ חתפנ ךיא ,, וויטַאטיצער ןייז ףיוא קוק ךיא

 ןדעי ןופ ,רעדנוזַאב עטָאנ רעדעי ןופ סױרַא טגניז סָאװ רעצ םעד ןוא ןייּפ

 רעד יַאס ןוא רעטרעוו יד יַאס ןוא ,עזַארפ רעדעי ןוא קנַאדעג ןשילַאקיזומ

 -סיוא לַאוװק ןייא ןופ יוװ ,רוקמ ןייא ןופ ּפָא ,ךיז טכַאד ,ןעמַאטש ןוגינ

 ןכַאמ ןעק'ס זַא ,טָאג רַאפ סוגסיוא ַארַא'ס ,שפנה תוכּפתשה ַארַא'ס .ןסָאגעג

 ןופ טיקנכָארבעג יד ןבעגעגרעביא טרעוו םיא ןיא .ןענייוו וצ ןייטש ַא וליפא

 ןטלָאװ רימ יו ךיילג ,"תוחילס , ןגָאז םייּב זנוא ןיא טשרעה סָאװ טימעג םעד

 ...טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עקידניז עקיצנייא יד ןעוועג תמא ןַא טימ עקַאט

 רשפא טשינ טייטשרַאפ ריא שטָאכ ,רעטרעוו יד ןופ טלַאהניא םעד טליפ ריא

 -פיוא ךייא רַאפ טרעוו הליפת רעד ןופ ןיז רעצנַאג רעד .ייז ןופ שטייט םעד

 ןענייז רימ סָאװ "ן'תועט ,, ערעזנוא ןגעוו ךיז טדער סע ואוו טרָאד .טקעדעג

 רימ יַאמל ,"ןעגנוגײנּפָא, ערעווש ערעזנוא ןופ ,טָאג ןגעקטנַא ןעגנַאגַאב

 ,ױזַא זנוא רע טפָארטש רעבירעד ,דייר ענייז וצ טרעהעגנייא טשינ ךיז ןבָאה

 :רַאפ ןימ ַא קיזומ רעד ןיא ךיז טליפ ,ליפ ױזַא רימ ןדייל רַאפרעד

 ץמש ןייק טשינ ןפוא םושב רעבָא ,הטרח ןוא הבושת ןופ ןָאט ַא ,גנורעפטנע

 ןסיוא טימרעד טלָאװ טרָאּפָאּפַאר יווװ ,טייקינעטרעטנוא ןופ ,הענכה ןופ

 לפיוו רעבָא ,טקידניזעג עקַאט ןבָאה רימ ,תמא :ןכיירטשרעטנוא וצ ןעוועג

 ןיד-רזג רעד ןטלַאהנָא טעװ ךָאנ גנַאל יו ? ןפָארטש וצ זנוא רועיש רעד זיא

 זיא ןענַאװ זיב רעבָא ,"דלוש, רעזנוא ןענעקרענָא רימ ?ּפעק ערעזנוא רעביא

 ,הליפת רעד ןופ ףוס םייב ןוחטב ןוא גנונעפָאה יד ןוא ? ןדייל וצ רועיש רעד

 רעד ןיא קורדסיוא ןלופ םוצ טמוק ,טָאג ףיוא ףױרַא ןגייל רימ סָאװ

 לופ זיא סָאװ ,עידָאלעמ רעד ןופ רענעט יד ןופ גנודנורּפָא ןוא גנוקידנערַאפ

 ...טפנוקוצ רעקיטכיל ַא רַאפ גנונָאמ ןוא טעבעג טימ ,םינונחת טימ

 ןעמוק ןוגינ רעשידיסח רעד ןוא וויטָאמ-הליפת רעלענָאיצידַארט רעד

 ייווצ עקיזָאד יד .קורדסיוא םוצ םוטעמוא ןוא קידנעטש ן'טרַָאּפָאּפַאר ייב

 ענייז ןיא גנַאלקּפָא ןטספיט עמַאס םעד ןענופעג םיא ייב ןבָאה ןטנעמעלע
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 ןוא טלכעקעג וויטָאמ-הליפת ןוא ןוגינ ןשי'דיסח םעד טָאה רע .ןעגנופַאש

 טשינ ךיז טָאה רע .המשנ רעד ןיא ןוא ןצרַאה ןיא ךיז ייב טמערַאוועג

 טוג ױזַא זיא םיא .ןלעוװ ןעוועג לָאז רע וליפא ייז ןופ ןעיירפַאב טנעקעג

 ,טנעָאנ ןוא שימייה ייז טימ טליפעג ךיז טָאה רע .ייז טימ זעוועג

 ַא טכַארבעג טָאה רע .ליטס םענעגייא ןַא ןפַאשעג טָאה טרָאּפָאּפַאר

 ןיא עזַאפ עיינ ץנַאג ַא ןעוועג זיא גנוניישרעד ןייז .תונזח וצ גָארטיײב ןסיורג

 .קיזומ רעשיגרוטיל רעזנוא ןופ גנולקיוטנַא רעד

 ,ןָאט ןייז ןופ טייקנפילשעג ,קנַאדעג ןשילַאקיזומ ןופ טייקנייש רעד ןיא

 םעד ןופ גנושרעהַאב רעקידנעטשלופ רעד ןיא ןוא לַאפנייא ןכײררָאלג

 רעד ןעוועג זיא טרָאּפָאּפַאר סָאוװ ,ףושיכ רעד ןגעלעג זיא חסונ ןשידיא

 ייב רעביירש-וויטַאטישטער רעטסטנעקרענָא ןוא רעטסשירעלטסניק עמַאס

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא זנוא

 .ןעקנעדעג רַאפרעד גנַאל םיא טעוװ עטכישעג יד ןוא

 ,רָאי קיצנַאװצ ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ןעמוקעג רעהַא זיא טרָאּפָאּפַאר

 ןיא ןזח ןעוועג רע זיא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא רע רעדייא

 עטשרע ןייז ןעמונעגנָא טָאה רע ןעוו רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא זיא רע .ןרַאגנוא

 טשרעוצ -- דניק סלַא ךָאנ רע טָאה ןעגניז ןביוהעגנָא רעבָא ,עלעטש-תונזח

 זיא רע ואוו ,עיבַארַאסעב ןיא ,טשענעלעט לטעטש ןייז ןופ ןזח ןשימייה םייב

 זיא ןוא ,"ףיוה , רעווָאקטרָאשט ןיא רעטעּפש ,1890 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןריובעג

 טָאה עקירעמַא ןיא ָאד .רענווָאר לדייז 'ר ייב ררושמ ַא ןרָאװעג ךָאנרעד

 ערעגנעל ַא טָאה רע ."ּפַאש , ַא ןיא טעברַאעג טייצ עטשרע יד טרָאּפָאּפַאר

 רעד רעבָא .ןזח ןייק ןייז ָאד טלָאװעג טשינ ןוא ךיז טימ טפמעקעג טייצ

 עטסערג יד ןטלַאהעגנָא טָאה רע .ןעװעג רבוג טָאה םיא ןיא טנַאלַאט

 ענייז תוחכ טּפיױה יד רעבָא .קרָאי וינ ןופ ןלוש עטסנעש יד ןיא סעלעטש

 עשינזח ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא ןזיועגסױרַא ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,רע טָאה

 ןייז ,טייקסיורג ע'תמא ןייז טרירטסנָאמעד רֶע טָאה ָאד .ןוויטַאטישטער

 רענייק טעוװו ץַאלּפ ןייז .טקיביײארַאפ םעד טימ ךיז טָאה ןוא טנַאלַאט ן'תמא

 ,תונזח רַאפ ּפַאלק רעסיורג ַא זיא טסולרַאפ ןייז .ןעמענרַאפ ןענעק טשינ

 טעװ טרָאּפָאּפַאר בקעי ןעמָאנ רעד .םוטעמוא רָאנ ,עקירעמַא ןיא זיולב טשינ

 טעװ טרָאװ עכעלטעג סָאד יו גנַאל ױזַא ,ןענייש קיביײא ,ןטכיול גיבייא

 ,ןּפיל ערעזנוא ןופ רעטנורַא טשינ

 ײ נ ,3 ,8 .גיוא ,*גָאט רעד ,
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 טומַאלַאמ ןָאעל

 גנוצַאשּפָא ַא ןוא רערט ַא

 .רעטייווצ ַא ,טָא ןוא ,רענייא

 טָא .רעלטסניק עשידיא ערעזנוא סיוא ןברַאטש יז וו א

 6 6 י
 ןוא רעליּפש-עניטרעצנַאק רעטבַאגַאב רעד ןיוש זיא

 .ָאטשינ ךיוא טומַאלַאמ ןָאעל טנעגיריד-רָאכ

 ,רעוט-רוטלוק ,ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא ןעוועג ןענייז היוול רעד ייב

 ןעמוקעג זיא רענייא רעדעי .ןעגנוטכיר ענע דיישרַאפ ןופ ,ןשטנעמ-סקלָאפ

 ןבָאה עקינייא יו ,דײשּפָא ןעמענ וצ ,רטפנ םעד דובכ ןטצעל םעד ןבעגּפָא

 רַאפ עגעלָאק ןקירָאיגנַאל ןיימ ןופ טלַאטשעג ןטימ רָאנ .טקירדעגסיוא ךיז

 ןטָאנ יו גנַאל ױזַא לייוו ."טייקטצעל , טרָאװ סָאד דמערפ רימ זיא ןגיוא יד

 ,ןרעיוא עניימ ןיא ןגנילק ןלעװ ןדרָאקַא ןוא ןגיוא עניימ רַאפ ןעגניז ןלעוו

 ,דימת יו שירעפַאש ןוא קידעבעל ןביילב רימ רַאפ טומַאלַאמ ןָאעל טעוו

 -עניטרעצנָאק רעטריטנַאלַאט-טסכעה ַא ןעוועג זיא טומַאלַאמ ןָאעל

 ןטסעמרַאפ טנַאקעג ךיז ןבָאה דלעפ ןקיזָאד םעד ףיוא עטלייצעג ;רעליּפש

 רעגיזָאד רעד טרַאצ ןוא שיריל ,טַאקילעד ןוא לדייא יווװ .םיא טימ

 ןָאעל טָאה ,טרַאצ ןוא שיריל ,טַאקילעד ןוא לדייא ױזַא ,זיא טנעמורטסניא

 שוריפב רָאנ ,טליּפשעג טשינ טָאה רע ,ןיינ ,טליּפשעג םיא ףיוא טומַאלַאמ

 רעד טימ עניב רעד ףיוא קידנעייטש ןעז םיא ךיא געלפ ױזַא ,ט'נכוד'עג

 .טנעה יד ןיא עניטרעצנָאק

 ןייז ןופ ןעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא רעליּפש-עניטרעצנָאק עטלייצעג

 יד ןיא ןעגנירדניירַא ףיט ןענָאק ןופ ,טינש ןשיזָאוטריװ םעד טָא ןופ ,ןימ

 יד ןופ רענייא .טנעמורטסניא ןטרַאצ ןגיזָאד םנופ המשנ ןוא ץרַאה ,םירעדעג

 ןיא םלוע ןשידיא םעד רַאפ טָאה סָאװ ,וװָאקינשזָאריּפ .י ןעוועג זיא עטשרע

 ָאד ךיז טָאה ,רעטעּפש ,ךָאנרעד .עניטרעצנָאק יד טלעטשעגרָאפ עקירעמַא

 ירָאגערג זָאוטרױװ-עניטרעצנָאק רעטסואװַאב רָאג יש רעד ןזיוװַאב

 ,ןשידיא םעד זיולב טשינ ,םלוע םעד ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,שטיועסוטַאמ

 סיורג ןזיווַאב רעגניפ עשי"נגנמ ענייז טימ תמאב טָאה רע .םערוטש טימ

 זיא ייז ךָאנ ןוא !טנעמורטסניא ןקניניילק ןקיזָאד םעד ףיוא רעדנואוו
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 ןגָארטעגוצ עניטרעצנָאק רעד וצ טָאה רעכלעוו ,טומַאלַאמ ןָאעל ןעמוקעג

 ,רירנָא-רעגניפ ןוא ןליפעג ענעגייא ענייז ,ךיא םענעגייא ןייז

 ַא יו ,טעשטשַאלעג ןוא טעלגעג עניטרעצנָאק יד טָאה טומַאלַאמ ןָאעל

 -סױרַא רע טָאה ,"ךעלעּפענק , יד ןופ רירנָא-רעגניפ ענייז טימ ;רעטבילרַאפ

 רערעהוצ רעד .טייקיכרָאה ןוא ןגנַאלק-עשידָאלעמ עטסטרַאצ יד ןפורעג

 ןיא ןטבילרַאפ םעד ,רעלטסניק םענעריובעג םעד טליפרעד ךיילג טָאה

 רמוחכ , םיא ייב זיא טנעמורטסניא רעקיזָאד רעד זַא ךיוא ןוא ,טנעמורטסניא

 ,"רצויה דיב

 רעד ןופ דרע רעטעפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא טומַאלַאמ ןָאעל

 ןשיריל ןלופטנַאלַאט ַאזַא ןבעגעגסױרַא טָאה עכלעוו ,עיבַארַאסעב רעשידיא

 רעביירש:םילשמ ןטסואוַאב םעד ;ןַאמכיפ בקעי יו טסיאייסע ןוא טעָאּפ

 םעד :ךַאברעיױא םירפא טסיאייסע ןוא טעָאּפ םעד ;גרַאבנייטש רזעילא

 רעלייצרעד ןקיטרַאנגײא םעד ;:גרעבנרעטש בקעי לַארטַאעט ןוא רעטכיד

 בקעי רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא טסילַאנרושז ןקיאעפ םעד ;ןַאמטלַא השמ

 ךיוא ןוא -- גרעבנירג םייח טסיאייסע ןוא רעקנעד ןפיט םעד ;יקסנַאשָאטָאב

 ,רעקָארָאס לקנַאי ,קינכעלַאק םהרבַא ,טרָאּפָאּפַאר בקעי םינזח עטמירַאב יד

 רָאטיזָאּפמָאק םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ רעטָאפ רעד ,גרעבכיוג ףלָאוװ-באז

 .גרעבכיוג .י טעָאּפ םעד ןופ ןוא ןעמָאי ןעב

 ,טַאהעג טָאה טומַאלַאמ ןָאעל רעדירב ךָאנ לפיוו יונעג טשינ סייוו ךיא

 טָאה רעכלעוו ,דמלמ השמ רעדורב ןייז טנעקעג טוג רעייז בָאה ךיא רעבָא

 -טימ ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג

 עג טָאה דמלמ השמ ."טלעוו רעשידיא, רעיפלעדַאליפ רעד ןיא רעטעברַא

 -סיטריוק , ןיא קיזומ טנרעלעג טָאה עכלעוו ,על'הרש ,רעטכָאט ַא טַאה

 ריא טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה עקַאט טרָאד ןוא ,עיפלעדַאליפ ןיא "טוטיטסניא

 ןופ טנעגיריד סלַא טסואווַאב זיא רעכלעוו ,ןָאמָאלָאס רעלזייא ןַאמ

 ןופ טפַאשטנעגיריד ןופ עלעטש יד טמענרַאפ ןוא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס

 ףיוא טָאה ינינַאקסָאט ןעוו .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעסילָאּפַאענימ םעד

 טָאה ,רעטסעקרַא ןשינָאפמיס "יס-יב-ןע , םעד טימ טריפעגנָא ָאידַאר רעד

 החּפשמ עצנַאג יד זַא ,ױזַא .טנע גיריד-טסַאג סלַא ןָאמָאלָאס ןדַאלעגנייא רע

 ,קיזומ טימ טצנַאלגעג טָאה

 ןיא -- ןטייווצ םוצ רענייא סכעלנע ךס ַא טַאהעג ןבָאה רעדירב עדייב

 ןייק ןעוועג טשינ זיא השמ ביוא ןוא ,טייקכעלטניירפ ןיא ,טײקנזָאלעגוצ
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 ַא יו טקנוּפ ,ןפייפסיוא טנָאקעג ליומ ןייז טימ רעבָא רע טָאה ,רעקיזומ

 רעד ןיא .ןוויטָאמ-סקלָאפ עשידיא ןוא סעינָאפמיס עטסנעש יד ,טיילפ

 ענימ טלעטשעג בָאה ךיא ואוו ,"טלעוו רעשידיא , רעד ןופ עיצקַאדער

 עניימ ןעגנערב ךָאװ ַא לָאמ ייווצ געלפ ןוא טירט עשרעביירש עטשרע

 ןייז טימ טנעוו יד ןגנילקרַאפ ײװָאלָאס ַא יו דמלמ השמ טגעלפ ,ןעלקיטרַא

 ,ןפייפ

 ןעוועג ךיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענייז ןוויטָאמ-סקלָאפ ,קיזומ-סקלָאפ

 קידנעטש רע טגעלפ ןטרעצנָאק ענייז ףיוא .עטבילעג ס'טומַאלַאמ ןָאעל

 ,ןרישזנַארַא טגעלפ ןיײלַא רֶע סָאװ ,ןוויטָאמ-סקלָאפ לָאצ ַא ןעגנערבסױורַא

 שידיא רָאי קיצפופ ,, ךוב ןיימ ןיא .טלגיּפשעג שממ ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא

 :סױרַא טָאה דנַאברַאפ-קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא ןיא גנַאזעג

 רע ואוו ,סרעטסעקרָאןילָאדנַאמ יד ןגעוו לקיטרַא ןַא רע טָאה ,ןבעגעג

 ןקיזָאד םעד רַאפ ןביירש לעיצעּפס ףרַאד ןעמ ױזַא יו ןָא טזייוו

 ןוא "ןעלסילש , עכלעוו ןיא ,עניטרעצנָאק רעד רַאפ ךיוא ןוא טנעמורטסניא

 טגעלפ רע ןוא ,קיזומ רעשיסַאלק ןופ ןטלַאהעג רע טָאה יאדווַא ."ןטרַאזזָאט,

 ,טרָאד טנָאטַאב רע רעבָא ,סרָאטיזָאּפמָאק עשיסַאלק יד ןופ ןליּפש ךס ַא רָאג

 יד ןופ רַאוטרעּפער םנופ ןרעוו טזָאלעגסױרַא טשינ רָאט קיזומ-סקלָאפ זַא

 רעד טימ ךיז ןצונַאב עכלעוו יד ןופ ךיוא ןוא סרעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ

 .עניטרעצנָאק

 ןייז ףױא טגעלפ טומַאלַאמ ןָאעל ךעלרעדנואוו יו ,ןייש יוו ןוא

 ןוא ץרַאה ליפיוו טימ !וויטָאמ סקלָאפ ןשידיא ַא ןליּפשסיױא עניטרעצנָאק

 רע םגה .ןעגניז רָאנ ,ןליּפש טשינ םיא ייב טגעלפ עניטרעצנָאק יד המשנ

 סָאל ,קרָאי וינ יו טעטש עכלעזַא ןיא ןרָאכ טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה

 ןייז ןעוועג עניטרעצנָאק יד רעבָא זיא ,דנַאלרעדניק ּפמעק ןיא ,סעלעשזדנַא

 ןוא שטנעמ-סקלָאפ ַא ןײלַא ןעוועג זיא רע .גנילביל ןייז ,"םיעושעש-דלי,

 סיורג טשינ ,טושּפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןשטנעמ-סקלָאפ טַאהעג ביל טָאה

 ַא ןעוועג זיא רע ;רעלטסניק ערעדנַא ךס ַא יװ ,ןסיררַאפ טשינ ,ךיז ייב

 | .רעטקַארַאכ ןלעדייא ןַא טימ שטנעמ רעמירַאװ

 רע ואוו טָאטש ַא ,שטיב ימַאימ ןיא ןברַאטש וצ ןעוועג טרעשַאב זיא םיא

 טָאה סע .םידיסח ןוא טניירפ ךס ַא ןפַאשעגנייא רָאי רָאּפ עטצעל יד ךיז טָאה

 יורפ ןייז ןופ טייקנבעגעגרעביא עסיורג יד ,טפַאשיײרטעג יד ןפלָאהעג טשינ

 יד .דניק ַא ףיוא עמַאמ ַא יו ןבעגעג גנוטכַא םיא ףיוא טָאה סָאװ ,ַאטרעב
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 יד ןופ ךרַאמ םעד םיא ןופ ןגיוזעגסיוא ןּפָארט ןטצעל ןזיב טָאה ענייז קנערק

 ...רענייב

 ןיימ ןופ גנוצַאשּפָא עצרוק ןיימ ןוא דּפסה ןיימ ןקידנערַאפ ליוו ךיא

 ביל קרַאטש טָאה רע סָאװ ,דיל ַא סניימ טימ עגעלָאק ןוא טניירפ ןטנעָאנ

 :"רעמזעלק רעטלַא רעד ,, ,טַאהעג

 ,ערעייט ךעלמירָאמזעלק

 רעדירב עקיצרַאה

 ,לי'רמז ַא רימ טליּפש

 .רעדירעג ןָא ליטש

 ;ןיירפער

 ,סנגעזעג ַא טליּפש

 ,ןיימ טימ ןוא ץרַאה טימ

 ,טלדיפעג בָאה ךיא ךיוא

 .ןייג ךימ ןעמ טפור טציא
 ,יריט-יריט:םָאי ,יריט:-יריט:םָאי

 ! םַאט ,יריט-יריט-יריט

 ,ליפ ךיא בָאה טליּפשעג

 ,טניימעג רעמ ךָאנ ןוא

 ,טפָאהעג ,ט'מולח'עג

 ,טנייוועג טָאה ץרַאה סָאד

 ...ןיירפער

 ,ךעלעטַאט ,ךעלמירָאמזעלק

 ,סיורג טשינ ךיז טלַאה ,טעז

 ןורכז ןופ טזָאל טשינ

 .סױרַא ןעמָאנ ןיימ

 ,..ןיירפער

 ,ןבעל ַא טליּפשעגּפָא

 . ,טגייווש עלעדיפ סָאד

 ,טנַאװ רעד ףיוא םוטש טגנעה יז

 ...טייז רעד ייב קימס ןטימ

 ,..ןיירפער

 רעסיורג ַא ,דָאש ַא .רעמ ָאטשינ -- ןוא ןעוועג שטנעמ רעביל ַא ,ָאי
 ...דָאש

 .י .נ ,1975 ,24 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,
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 טייקכעלנעזרעּפ-עניּב עסיורג ַא -- ווָאטַארַאּב

 ענשעווָאלס ןיא עלעדיימ עטסנעש סָאד -- שטיװָארעשָא ןזאשאמ

 ןָאטעג ךיוא ךיא בָאה ױזַא ןוא ,ןגעלָאק טימ ןפערט וצ ךיז לָאמעלַא

 ךיז געלפ ךיא ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 .ווָאטַארַאב לוָאּפ ,רעליּפשיוש ןשידיא םענייפ םעד טימ ןענעגעגַאב

 -סנבעל עטנַאסערעטניא ןַא טַאהעג ךיז רעטניה טָאה ווָאטַארַאב לואּפ

 ןַא ןרָאװעג רע זיא ןיצידעמ-רָאטקָאד ןטרידוטשעגסיוא ןַא ןופ :עטכישעג

 ןשיסור םענופ רע זיא ,רעטעּפש ,ךָאנרעד .רעטַאעט ןשיסור ַא ןיא רָאיטקַא

 -עג שידיא ןייז טָאה בױהנָא ןיא .עניב רעשידיא רעד וצ ןעמוקעג רעטַאעט

 ןשיסור ַא טימ שידיא טדערעג טָאה רע ,"ךעלטרַאה , לסיב ַא ןעגנולק

 ןַא ןעזעג ךיז רַאפ טָאה ריא ,ןיהַא טנעצקַא ,רעהַא טנעצקַא רעבָא ,טנעצקַא

 ןוא רעטריזינַאגרָא ןַא -- רדח סיקסוװוַאלסינַאטס ןופ רָאיטקַא ןטנַאזָאּפמיא

 ,רעטרינילּפיצסיד

 רעד סָאװ ,רעלטסניק-עניב עטשטנעבעג יד ןופ ןעוועג זיא רע

 ַא ןעוועג זיא רע :"תונתמ, ךס ַא טימ ןקנָאשַאב םיא טָאה רעטשרעביוא

 ּפָאק ןטעילַאווכעצ ַא ,רוגיפ ענטלַאטש ַא טַאהעג טָאה ,ןױשרַאּפסנַאמ רענייש

 ,עניב רעד ףיוא ןגנַאגעגפױרַא זיא רע זַא .םינּפ ןלופסקורדנייא ןַא ןוא רָאה

 וצ טיג סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ,רעלטסניק ַא טייג סָאד זַא ןעזעג ריא טָאה

 ,שזיטסערּפ ןזעוו:-רעטַאעט םעד

 -טוג םעניא ,עקירעמַא ןיא "טויבעד , ןייז טכַאמעג טָאה ווָאטַארַאב לוָאּפ

 זיא רעכלעוו ,עיפלעדַאליּפ ןיא ,רעטַאעט-"טירטס שטרַא , ןטסואווַאב

 שידיא ךייש זיא סָאװ ,קרָאי וינ ךָאנ טָאטש עטייווצ יד ןעוועג טלָאמעד

 ןופ עילַאווכ ַא ןוא ןרָאי רעקיצנַאװצ בױהנָא יד ןיא ןעוועג זיא סע .רעטַאעט

 טייז רענעי ןופ ןעמוקנָא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןשטנעמ עכעלטנגוי ןוא עגנוי

 זיא ,רוטַארעטיל ךָאנ ,סעיצקעל ךָאנ ,רעטַאעט ךָאנ רעגנוה רעד .םי

 רעסיורג רעיינ ַא ןעמוקעג זיא'ס זַא טּפיוהרעביא ,קרַאטש ןעוועג טלָאמעד

 .ןעז ןפָאלעג םלוע רעד זיא רָאיטקַא

 ןעוועג זיא ,ןטָארטעגפיוא זיא ווָאטַארַאב לוָאּפ רעכלעוו ןיא עמַארד יד

 םעד טריזירטקעלע שממ טָאה רע ןוא "ריזח עקשָאמ,, סע'שטיווָאקרעב .ד .י

 ,טקַא ןטשרע ןכָאנ ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו .ןליּפש ןייז טימ םלוע

 ךיא ךוז ,דנַאל ַא ןיא ,טָאטש ַא ןיא ןרָאפוצ םוק ךיא זַא ,ךיז ריפ ךי א
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 ןופ טנעוו יד זַא ,ןעיירשעגסיוא "ָאװַארב  עקיכליה טרעהרעד ךיז ןבָאה

 יד יו עשילגנע יד ,רעקיטירק:רעטַאעט יד ןוא ,טכַארקעג ןבָאה רעטַאעט

 ,גנורעטסיײגַאב טימ ןעמונעגפיוא םיא ןבָאה ,עשידיא

 ןסיורג ןייז ןיא ןגעלעג ,םדוק זיא ,רָאיטקַא ןַא יו חכ ס'ווָאטַארַאב לוָאּפ

 ןוא רוטלוק רעכיוה ןייז ןיא ,תינש ,ןוא ,טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש

 ענעדיישרַאפ ףיוא טָאה ,"זעטניס, רעטשטנעבעג רעד טָא .ץנעגילעטניא

 ןכירטש ןוא ןסנַאינ עשירעלטסניק עניד טימ טריטסעפינַאמ ךיז םינפוא

 רעשיטסילַאער רעד .עניב רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 דלעה טּפיױוה םעד ךרוד טּפיוהרעביא ,עמַארד ס'שטיווָאקרעב ןופ טלַאהניא

 שיזָאוטרױו קידנריטנעצקַא װָאטַארַאב טָאה ,'ריזח עקשָאמ, ןופ

 !ָאנד עמַאס םוצ זיב ,טליּפשעגסיױא

 טימ ןעמוקעגסױרַא ן'ווָאטַארַאב ייב ןענייז "ריזח עקשָאמ , ןופ דייר יד

 קיטולב-לופ ,גידלּפַאצ-שיגַארט ,קידעבעל ,סעיניל ןוא ןברַאפ ,תועונת עלַא

 ,ןזעוו-ןכעלשטנעמ ןטימ טרינָאמרַאה טָאה ענייז ענימ עדעי .קידנכַאװ ןוא

 -סיוא ןַא ,ץרוק ,רעק ןוא ריר ,ןטקילפנָאק ןוא רעטקַארַאכ ןטנכייצעגנָא ןטימ

 .ןױשרַאּפ ןקידעבעל ַא ןופ טלַאטשעג עטמערופעג

 ךיז טָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא גלָאפרעד-רעטַאעט רעסיורג סיווָאטַארַאב

 רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןופ ,"ָאקעמ , יד ,קרָאי וינ ןיא ןגָארטעגרעביא

 ס'צרַאוװש סירָאמ ןופ עניב רעד ףיוא ןיוש םיא ךיא עז טָא .טלעוו-רעטַאעט

 דינָאעל ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רע ואוו ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 טָא ,"רעזייל דוד, ןופ לָאר רעד ןיא ,"ַאמעטַאנַא, עמַארד ס'וועיערדנַא

 -טסנוק ןשידיא ןיא רעדיוו ,"ףלעוו, דנַאלָאר ןיא לַארענעג ַא רע טליּפש

 ןשידיא ןיא לָאמַאכָאנ ,"רָאזיװער, ס'לָאגָאג ןיא רע טליּפש טָא ;רעטַאעט

 .ןיא ,"סיז דוי, ס'רעגנַאוװטכריופ ןיא ףיוא רֶע טערט טָא ןוא ;רעטַאעט-טסנוק

 ןיא רעטייוו ,טרָאד טסייה רע יוװ ,"ץירּפ , רעדָא ,"ףַארג, םענופ לָאר רעד

 ןופ רעכלעוו ןיא ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא ךייא ןוא .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 זַא ,רָאלק זיא סנייא רעבָא ?רעסעב סיוא ךיז טנכייצ רע ןסעיּפ יד טָא

 -- ײשּפָא ןַא ,ץרא-ךרד ַא ןעמ טליפ ,ווָאטַארַאב ןעמָאנ םעד סױרַא טדער'מ

 ,ךיוא ןיילַא םיא רַאפ ןוא טנַאלַאט ןישרעליּפשיוש ןייז רַאפ

 עקשָאמ , ןיא ן'ווָאטַארַאב ןעז וצ ןעוועג זיא'ס ןטסַארטנָאק ַא רַאפ סָאװ

 טָאה רע שירעלטסניק-ףיט יו ןוא -- "סיז דוי, ,"ףלעוו, ,"אמעטַאנַא , ,"ריזח |

 !טריטסעפינַאמ ןוא טליּפשעגסיױא ןטסַארטנָאק עקיברַאפ ענעדיישרַאפ יד
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 ערָאלק ןוא ןשטיינק עשירָאיטקַא ,ןסנַאינ עשירעליּפשיוש ענעדלָאג ַארַא'ס

 ַא רַאפ סָאװ ,ןלָאר עקיזָאד יד ןיא טרירטסנַאמעד טָאה רע ןטייקטפיטרַאפ

 !בעלַאב ןוא םענַאב

 ןווָאטַארַאב טָאה סנױזַא סָאװ :ןגלָאפרעד עסיורג עלַא יד ךָאנ רעבָא

 קרָאי וינ ןזָאלרעביא ,סעצײלּפ יד ףיוא "לקעּפ , םעד ןעמענ וצ ןעגנואווצעג

 ץנַאג ? דואווילָאה "רעטעוװעלַאבעצ , רעד ןיא "ןקילג, ןכוז ןרָאפקעװַא ןוא

 טימ טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד זַא ,ןעזרעד טָאה ווָאטַארַאב ןעוו :טושּפ

 ןופ טרעוו סיזירק רעד זַא ,ּפָארַא-גרַאב ןעלקייק ןעמונעג ךיז טירט עכיג

 ןריבורּפ ןוא קרָאי וינ ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ,רעפרַאש גָאט וצ גָאט

 ...דואווילָאה ןיא "לזמ , ןייז

 ַא :טליּפשעגרעטנוא ליפוצ טשינ םיא טָאה דוַאווילַאה ןיא לזמ רעד ,ונ

 טנָאקעג טשינ רע טָאה ךס ןייק ;טרָאד עלעכלָאר עניילק ַא ,ָאד לָאר עקיטייז

 טָאה סָאװ ,קירבַאפ ַא זיא "טכיל ןַאענ , ריא טימ דואווילָאה תמחמ ,ןָאטפיוא

 רע ןוא ,קירבַאפ-"ּפַאליּפַאכ, ַא זיא סע ;ןדָאב ןטסעפ ןייק ךיז רעטניה טשינ

 ...והותה םלוע ןַא ףיוא יו טיײרדעגמורַא ךיז טָאה

 ןיא ןעזעג שינעגעגַאב רעטצעל רעזנוא ףיוא םיא בָאה ךיא ןעוו

 זיא עכלעוו ,הדירי ןייז ףיוא טקוקעג רעצ סיורג טימ ךיא בָאה ,דואווילָאה

 הדירי סנעמעלַא רעזנוא רָאנ ,"הדירי, ןייז זיולב טשינ ןעוועג ךעלטנגייא

 -טנַא ןטימ ןוא עיצַארגימיא רעשידיא רעד ןופ ךיז ןלעטשּפָא ןטימ טָאה סָאװ

 -ךוב ןשידיא ,רוטַארעטיל עשידיא ,ןושל ןשידיא ןופ "בר ןומה , םנופ ןפיול

 סָאװ עכעלזַא ןופ וליפַא ,ןלוש עשידיא ,ןזעװ:לַאנרושז ןוא -גנוטייצ ,ןזעוו

 ןגָאמרַאפ רעליימ ערעייז ןיא רעטרעוו עשילגנע עטזיירגרַאפ ןעצ יו רעמ

 ןרָאפ ןוא קרָאי וינ ןזָאלרַאפ וצ ןבירטעג ן'ווָאטַארַאב טָאה סָאד -- ,טשינ ייז

 טשינ ןוא טכוזעג -- דואווילַאה "רעטקיוּפעצ , רעד ןיא "ןקילג , ןכוז

 ...ןענופעג

 עטצעל רעזנוא ןעוועג זיא קידקיטייוו ףיט ןוא גירעיורט:סיז

 טדערעג רעבָא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ,טנגעג ריישליוו רעד ןיא שינעגעגַאב

 ןוא ןשידיא ,רעטַאעט ןגעוו ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ךס ַא דָארג רימ ןבָאה

 ,ןבעל ןייז ןעוועג רעטַאעט ,ףוס-לכ-ףוס ,ךָאד זיא .רעטַאעט םעניימעגלַא

 .ןברָאטשעג ,םעדכָאנ ץרוק ,רע זיא םעד טימ ןוא -- לַאעדיא ןייז

 .י .נ ,1974 ,13 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,
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 דומע םייּב ןזח ַא

 ה"ע םירפא השמ -- ן'יבר ןטסעב ןיימ

 זיולב ןופ טייקשידיא ַא ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד טשינ ןיב ךיא שטָא

 ַא ןופ געט עלַא ןופ טייקשידיא ַא ףיוא רָאנ ,רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר

 םייב ןַאד ןייטש סָאד זיא ,הנשה-שאר טמוק סע ןעוו ךָאד ,רָאי ץנַאג

 ליפ ךיא .ןטנעמָאמ עטסקיליײיה ןוא עטסנביוהרעד יד ןופ ענייא רימ ייב דומע

 םעד ןיא תוליפת עשיטעָאּפ יד ןופ טלגילפַאב ןוא טרעּפכורפַאב קרַאטש ךימ

 ןופ ךעלרעמעק עטסנגרָאברַאפ ,עטספיט יד ןיא ןיירַא ךיז ןעגניז ייז .רוזחמ

 ,טשירפַאב ןוא טײנַאב ייז ךרוד טרעוו טסייג ןיימ .המשנ רעגנוי ךָאנ ןיימ

 הניגנ ןופ ןלַאוװק יד רימ ןיא ףיוא ןענעפע ןוויטָאמ עזעיגילער-ףיט ערעייז

 וצ שינעקנעב ַא ןוא גנוטסולג ןוא טעבעג טימ טימעג ןיימ ןָא-ןליפ ןוא

 ,..טָאג

 טשינ ךיז טלָאװ רעטכיד עקיטנייה ערעזנוא ןופ רעוו :טכַארט ךיא

 ,"ףקות הנתנו, יו תוליפת ענױזַא טימ ןעמַאזוצ "רוזחמ , ןיא ןעז טלָאוװעג

 תרה םויה, ,"םלועה לכ לע ךולמ , ,"התילגנ התא, ,"ונילע , ,"רכוז התא,

 ַא רעוו ? ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "ךדחּפ ןת ןכבו, ,"םירפא יל ריקי ןבה , ,"םלוע

 ַא זַא ,ןגעקַאד טַאהעג סע טלָאװ ןטעָאּפ עשידיא עקיטנייה יד ןופ רעגייטש

 עטנָאמרעדנבױא יד טימ םענייאניא ,דומע םייב םיארונ:םימי לָאז ןזח

 ?דיל ַא סנייז ןעגניזסיוא ,ןדיא ייב תוליפת עטקילײהרַאפ-קרַאטש

 ַא רַאפ סָאװ טימ !םינטייּפ עקילָאמַא יד ,אנקמ ייז ןיב ךיא יו ,ךַא

 סָאד ןוא ,ןטסקעט ערעייז וצ סעידָאלעמ ןפַאש רעקיזומ ןוא םינזח טפַאשביל

 ...קַאמשעג ייז טגָאז קלָאפ

 ןיימ ןיא ףיט קידנעטש ךיא בָאה ןָא ןרָאי-רעדניק עטסירפ עניימ ןופ

 וצ ןוא תוליפת עקיד'מיארונ:םימי יד וצ טפַאשביל עסייה ַא ןגָארטעג ןורכז

 טסנוק רעכעלטעג רעד טָא ןופ ןעקנופ .טײלגַאב ייז ןבָאה סָאװ ,תואחסונ יד

 -דניק ןיימ ןופ ביוהנָא עמַאס םייב טּפַאכרַאפ ךימ ןבָאה הניגנ ןוא הליפת ןופ

 ןדָאטעמ יילרענדיישרַאפ ךרוד .עלעגיוו ןיא ןגעלעג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טייה

 ןוא ןעגנוזעגניירַא רימ ןיא תואחסונ ןוא תוליפת יד רעניימ עטַאט רעד טָאה

 עניימ ןיא טניר סָאװ ,טולב סָאד ןוא בייל ןיימ ייז טימ טליפעגנָא טָאה

 | ...ןרעדָא
 ס'נטַאט םעד סָאװ ,ןקורדנייא עטשרע יד ןעקנעדעג קיביײא לעוװ ךיא
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 ףרַאש רָאג זיב רימ ךיז טָאה טּפיוהרעביא .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןעגניז

 ןיא ןיב ךיא ןעוו ,גָאטרַאפ רסיוועג ַא רענייא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 -- ?גנַאזעג , ןקידגנילצולּפ ַא ןופ ןרָאװעג טקעוװעגפיוא ףָאלש ןיימ ןופ ןטימ

 ,"תירב רוכז, וצ ןייג וצ טיירגעג ךיז ןבָאה םיררושמ ענייז טימ עטַאט רעד

 ,ריפ סנטסכעה ,יירד רָאי ַא יו רעמ טשינ ןעוועג טלַא רשפא ןַאד ןיב ךיא

 גנַאזעג עכעלרעדנואוו סָאד טָא ךָאנ רימ טייג טנייה זיב ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 ...רעדנעל ןוא םימי עלַא רעביא גָאטרַאפ ןעיולב ןקיליײיה םענעי ןופ

 יד ףיוא סיוא ןקוק קלָאפ ןייד ןופ ןגיוא יד -- "תויולת םב ךמע יניע,

 רעד ןיא טגָאזעג טרעוו ,ןרעוו ןעמונעגנָא ןלָאז ייז זַא ,םינזח יד ןופ תוליפת

 רענייא ןיב ךיא .ףסומ וצ "לארשי תיב ךמע יחולש תויּפיּפ םע היה , הליפת

 ןגיוא יד טקוק קלָאפ סָאד לייוו דָארג ,ױזַא לייוו ןוא ."ךמע יחולש , יד ןופ

 רעיהעגמוא געוו רעד זיא ,םינזח יד ןופ תוליפת יד ףיוא ױזַא סיוא

 ןטעב ןיײלַא ךיז רַאפ זיולב טשינ ךָאד םוק ךיא סָאװ ,םעד תמחמ ...רערעווש

 סָאװ ,םענייא רַאפ ! לארשי קלָאפ ןצנַאג םעד רַאפ רָאנ ,םלוע לש ונובר םוצ

 ןוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד זיא ,רעטרעוו יד ןופ טײדַאב ןלופ םעד טליפ

 סָאד ךיוא טרעטיצ סע ןוא םירבא עלַא ןרעטיצ סע ...סיורג רעייז תוירחא יד

 ...טשינ טייקיניילק ןייק רָאג ךָאד זיא סע םירָאװ ...לוק

 םורַא טמענ טייקילייה ַא .ןלוש יד ןיא טלמַאזרַאפ זיא קלָאפ עצנַאג סָאד

 ןופ דייר יד , זַא ,סע ןעמ טכַאמ יוװ .טרָאד טציז רעכלעוו ןדיא ןקיצנייא ןדעי

 ןוא ךימ קרַאטש ?"קָאטשניב ַא ןופ קינָאה יוװ ױזַא סיז ןייז ןלָאז הליפת ןיימ

 ךיא זַא ,ריד וצ ןטעב ןלעטש ךיז ךיא לָאז יו !וינעטָאג -- ךימ קיטפערק

 ןרעטיצ למיה ןיא םיכאלמ יד וליפא ? ליומ ןיימ רָאג ןענעפע וצ ךימ טכרָאפ

 ,.."ליחבת ישפנ ןידה תמיאמו, ...ךָאד

 םוצ וצ ייג ךיא רעדייא ירפרעדניא הנשה-שאר ךיא ליפ ױזַא טַארוקַא

 יד ןגָאז וצ ןָא-בייה ןוא רוזחמ םעד ףיוא ןעפע ךיא רָאנ יו רעבָא ...דומע

 -טימ ליפרעד ךיא ןוא דחּפ רעד קעװַא רימ ןופ טלַאפ ױזַא ,הליפת עטשרע

 טלַארטשעצ עכלעוו ,טפַארק רערַאבעזמוא ןַא ןופ גנורעטנענרעד ַא לָאמַא

 ףרַאד'מ ...רערעמ ןוא רערעמ לָאמַא סָאװ -- רעדילג עניימ ןיא ןוז ַא יו ךיז

 רערעטיול ןיא ...ןבעגרעביא טשינ סע ןענָאק רעטרעוװ ...ןליפ סע

 ןופ ןעלגילפ יד ףיוא "טפַארק , רעד טָא ןופ ןגָארטעג ךיא רעוו גנוביוהרעד

 יד סיוא ייז טימ גניז ךיא ןוא טסורב ןיימ ןָא ןליפ סָאװ ,ןעגנַאלק עקיליײיה יד

 ןייק ,"ןטָאנ; ענעבירשעג ןייק טשינ ףרַאד ךיא ...תוליפת ענעדיישרַאפ
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 גונעג זיא רוזחמ רענעפָא רעד -- "ןויטַאטישטער , עטיירגעגוצ-סיוארָאפ

 ןײרַא ךיז טגניז ,רימ וצ טגניז ,רימ וצ טדער הליפת עדעי לייוו ...רימ רַאפ

 -ןײרַא ריא ןיא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,ןוגינ םענעגייא ריא טימ רימ ןיא

 ןוא רענעש ץלַא ,זיא רבחמ רעד רעפיט ןוא רעסערג סָאװ ןוא .ןענגוזעג

 :רעביא טרעוו ןוא ןרעיוא עניימ ןיא ןוגינ ןייז ּפָא טגילק רעלופרילָאק

 ...לוש ןיא םלוע ןרַאפ ןגנוזעג

 ןלעװ עלַא ןוא -- "םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעיו,

 ...ןצרַאה ןצנַאג ץטימ ןליוו ס'טָאג ןָאט וצ דנוב ןייא ןכַאמ

 יד .תוליפת עקיד'מיארונ-םימי יד ןופ ןוויטָאמ יד ןענייז ענעדיישרַאפ

 טשינ .םשה-שודיק ןוא הלואג ,םימש-תוכלמ :ןענייז רעבָא ןוויטָאמ-טּפױה

 יד ןופ ןעמענ יד ןעמ סייוו ,רוזחמ ןיא ןיירַא ןענייז עכלעוו ,תוליפת עלַא ןופ

 ,טסַאפרַאפ ייז ןבָאה סָאװ

 ןופ רבחמ רעד רעוו טַארוקַא טשינ ןעמ סייוו ,לשמל ,גָאט-וצ-טנייה זיב

 ןזיווַאב טשינ טציא זיב ךָאנ סע זיא ךעלטכישעג .ןעוועג זיא "ףקות הנתנו,

 רעשיגַארט רעד ףיוא טריזַאב זיא ,ָאי ןסייוו רימ סָאוװ ,סָאד .ןרָאוװעג

 טָאה ץניַאמ ןופ ןטשריפ רעד ןעמעוו ,ןונמא 'ר ַא םענייא ןגעוו עדנעגעל

 הבושת ןייק םיא ןבעג טשינ רַאפ סיפ יד ןוא טנעה יד ןקַאהוצּפָא ןלױפַאב

 -- ,ןביולג ןכילטסירק םעד ןָא טמענ רע יצ תעדה:בושי ןקיגָאט-יירד ַא ךָאנ

 ."ףקות הנתנו; םעד טסַאפרַאפ ןבָאה סע לָאז ןונמא 'ר רעד טָא

 סע גנומיטש עקילייה ןוא טייקיטכרָאפ ,טייקסנרע ןַא רַאפ סָאװ ,ךַא

 רעכלעוו ...!הליפת עקיזָאד יד טגָאז ןעמ ןעוו לוש ןיא טלָאמעד טשרעה

 ?"ףקות הנתנו, םעד סע טלעפרַאפ ,יורפ ןוא ןַאמ ,דיא

 ןעוו ,ןברוח-טלעוו ןסיורג ןופ רָאי רַאּפ עטצעל יד ןיא טּפיוהרעביא

 טלעוװ ןקע עלַא ןופ ןוא טולב רעייז ןיא ךיז ןעקנירט ןשטנעמ ןענָאילימ

 ןופ ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ ךיז ןרעה סע ,ןעגנַאלק-רעדיוש ךיז ןגָארט

 -- דרע רעד ןופ ןרָאוװעג טשיװעגּפָא ןענייז תוליהק עשידיא עצנַאג ,םוקמוא

 יו טלָאמעד ךיא ליפ ,"ףקות הנתנו, ןגָאז וצ טנעמָאמ רעד טמוק סע ןעוו זיא

 יד ףיוא זיא רעכעלטיא .ןרערט ןיא ךיז טייגעצ לוש ןיא םלוע רעצנַאג רעד

 יד ןעלקניפ קינייוװעניא .טנפעעגרעדנַאנַאפ טייטש שדוק-ןורָא רעד .סיפ

 םעניא רענייא ךיז ןשימ ןייוועג ןוא טעבעג ,ןליפעג עקיצרַאה .הרות-ירפס

 ,טימ-ןסייר ,ןָא ןקעטש ,ןטייוצ םוצ םענייא ןופ רעביא ןעיײג ,ןרעדנַא

 ...המשנ רעד ןופ ךעלעקניוו עטסנטלַאהַאברַאפ יד ןיא ןײרַא ןעגנירד



 2311 גנַאלק ןוא טרַָאוװ

 ןופ סנוויוא יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ןדיא לפיוו --- "שאב ימ,

 לפיוו -- "םימב ימו, ?רעדרעמ עשטייד יד ךרוד עקנילבערט ןוא ןילבול

 ,רעּפיענד ,רעטסעינד ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ןרָאװעג ןקנורטרעד ןענייז ןדיא

 עשטייד יד ךרוד םימי ןוא ןכייט ערעדנַא ליפ ןוא גוב ,לסייוו ,ןַאמעינ ,טורּפ

 יד ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד ןענייז ןדיא לפיוו -- "הקינחב ימ, ?"סעצירפ,

 -סיוא ןבָאה רעלטפַאשנסי עשטייד יד סָאװ ,ןרעמַאקדזַאג עכעלרעדיוש

 טיוט םוצ ןרָאוװעג טקיניײּפרַאפ ןענייז ןדיא לפיוו "הליקסב ימו, ?טכַארטעג

 ןוא '"ןּפורט:םערוטש, ס'רעלטיה ךרוד ןדרָאמ עכעלרעדיוש טימ

 ...?ָאּפַאטשעג רעשירעדרעמ

 ַאזַא ןיא ןדיא ייב "רוביצ-חילש , ַא ןייז וצ רעווש רעייהעגמוא זיא סע

 סָאד לָאז סָאװ ץרַאה ןרעזייא ַאזַא ןעמ טמענ ואוו ...טייצ רעכעלרעדיוש

 ...?ןענייוו וצ ףיוא ןרערט ליפ ױזַא ןעמ ןטמענ ואוו ? ןגָארטרעבירַא ןענעקו

 ןייז ןיא טבעלעגכרוד טָאה קלָאפ עשידיא סָאד !טָאג רעקידמערַאברעד

 יו ,ןדייל ןוא םירוסי ליפ ױזַא ,ןייּפ ןוא תורצ ליפ ױזַא עטכישעג רעגנַאל

 טשינ ןדיא ןבָאה רעבָא לָאמנייק .טלעוו רעד ףיוא קלָאפ רעדנַא ןייק ךָאנ

 -סַאמ עכעלרעדיוש ןוא ןעגנוקינײּפ עמַאזױרג עכלעזַא ןופ ןטילעג

 ,ןלַאבינַאק ןוא סרעקנעה עשיצַאנ יד רעטנוא ,טנייה יו ןעגנודרָאמסיוא

 ךיא סָאװ רַאפרעד רערעדנַא ןַא יו רשפא רעפיט רעצ םעד ליפ ךיא

 לעוװ רעדליב-רעדיוש ערעייז .ןעמָארגָאּפ עכעלטע טבעלעגכרוד בָאה ןײלַא

 .ןבעל לעוװ ךיא יו גנַאל ױזַא ןסעגרַאפ טשינ ךיא

 טלַא ךיא ןיב ןכָארבעגסיױא טָאה לטעטש ןיימ ןיא םָארגָאּפ רעד ןעוו

 רעזנוא ןופ דליב סָאד ןגיוא עניימ רַאפ ךָאנ טייטש סע .רָאי ןציירד זעוועג

 יד ןעמעוו ,ל"ז לדנעמ-םחנמ ןויצ-ןב ךורב 'ר :שודק םעד בר ןעמורפ

 ךיא .ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא ןכָאטשעגניײרַא ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ עשימייה

 םעד ייב טולב עשזוילַאק ַא ןיא דרע םעד ףיוא ןגיל ןפָארטעג םיא בָאה

 .רעביא טָאה ענעצס:-רעדיוש יד .בוטש ןיא רענטַאר לטָאמ 'ר דיגנ-טָאטש

 טשינ לָאמנייק ךיז ןענעק סָאװ ,ץרַאה ןיימ ןיא ןדנואוו עפיט ןזָאלעג

 ,ןלייהרַאפ

 ,רעדיינש םעד לסינ ןופ דליב סָאד ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ןָאק ךיא

 ןבעל זדלַאה םענעטינשעגרעביא ןַא טימ סַאג רעד ףיוא ןגעלעג זיא רעכלעוו

 טעדנואוורַאפ ףיט טָאה ענעצס-רעדיוש יד ךיוא .בוטש ס'בייל-ןימינב לאיזחי

 ...ןסעגרַאפ טשינ גנירג ױזַא ךיז טזָאל ןוא ץרַאה גנוי ןיימ
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 ריא :סקירטיכ עלייב ןופ ןענייוועג ןוא תוללי ערעטיב יד ךיא רעה ךָאנ

 רעסיז ַארַא'ס ,ָא .תונברק עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ,רעזייל-יכדרמ ,ןַאמ

 רעבָא ,ןזח רעלַאנָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ! דומע םייב רענוװַאד

 םיא ייב זיא ןעגניז סָאד ...םיארונ:םימי ןענװַאד וצ ןבָאה ביל טגעלפ רע

 ןַא ןעוועג זיא רע .הגרדמ רעטסכעה רעד ןופ שפנה:תוכּפתשה ַא ןעוועג

 טימ ךיז טָאה לטעטש עצנַאג סָאד ,"רָאטנַאק-דלַאװ, ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 ןערוּפש עפיט ןזָאלעגרעביא טָאה דומע ןרַאפ ןענווַאד ןייז !טעקצַאצעג םיא

 ...תונזח ןיימ ןופ ןדָאב םעד ןעייז ןוא ןרעקַא ןפלָאהעג טָאה רע .רימ ןיא

 רעסַאװ יוװ סיוא סיג ! ןייוועג ןייד סױרַא גניז ,ףיוא ייטש ..."ינור ימוק,

 וצ גניז ,םיא וצ יירש ,טנעה ענייד םיא וצ ףיוא ביוה !טָאג רַאפ ץרַאה ןייד

 ...!םויה תשודק ףקות הנתנו -- םיא וצ טעב ,םיא

 .י.נ ,1944 ,17 .ּפעס ,"גָאט רעד ,

 רעטנעצ:טסנוק ַאגָאטַארַאס רעקיטכערּפ רעד

 -- קודקיד-לעב ןוא רענעק-ך"נת רעסיורג ,גרובזניג ללה רערעל ןיימ
 טעָאּפ רעד ,גרובזניג לאיתוקי .פָארּפ :םינב עטמירַאב יירד יד ןופ עטַאט רעד
 .גרובזניג חסּפ טסילַאנרושז ןוא ,גרובזניג ןועמש

 ,רעטנעצ טסנוק ַאגָאטַארַאס רעד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיילג ָאד לָא

 סטרַא גנימרָאפרעּפ ַאגָאטַארַאס יד , שילגנע ףיוא טסייה רע יוו רעדָא

 -טסנוק ַא זיא ,ייליבוי ןטנעצ ןייז טציא טרעייפ רעכלעוו ,"רעטנעס

 רעד רע זיא ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו ףיוא ,לייוורעד .ןיילַא ךיז רַאפ קרעוו

 סייוו ךיא .עקירעמַא ןיא םענרַאפ ןיא טכַארּפ ןייז טימ ןימ ןייז ןופ רעקיצנייא

 ,לּפמעט-טסנוק רעדָא ,ץַאלַאּפ-טסנוק ןקידרעמוז םענייש ַאזַא ךָאנ ןופ טשינ

 סעיצקַארטַא ענעדיישרַאפ יד רעסיוא זַא ,ןעמירַאב ךיז ןענָאק לָאז רעכלעוו

 ,"םינכש-טנעדיזער, עקידנעטש סלַא רע טָאה ,גייווצ-טסנוק ןימ ןדעי ןופ

 רעיפלעדַאליּפ רעד יו ,סעיצוטיטסניא-טסנוק עטמירַאב עכלעזַא

 גניטקע רעטנעס יטיס , יד ןוא "טעלַאב יטיס קרָאי וינ,; רעד ,רעטסעקרָא

 ,"ינָאּפמָאק

 רעכעה טסָאקעגּפָא טָאה רעטנעצ-טסנוק רעקידרעמוז רעקיזָאד רעד

 טגָאמרַאפ רע .ןעז וצ סָאוװ ָאד שוריפב זיא'ס ןוא -- רַאלָאד ןָאילימ ריפ
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 ,לָאצ רעסיורג ַא ץוח ַא ,רעצעלּפ-ץיז עטריוורעזער טנזיוט ףניפ רעבירַא

 -סיוא רעדָא ךעלקנעב ענעגנודעג טימ ,"ןָאל , םענירג ןפיוא "רעצעלּפ-ץיז

 150 רעטנעצ קיזומ רעד טמענרַאפ םורַא ןוא םורַא .סערדלָאק עטײרּפשעג

 ַאגָאטַארַאס , םענופ דנַאל רעקַא 1,500 ןופ חטש ַא ףיוא סופ רעווקס טנזיוט

 ,ןענַאטנָאפ עקיד'פושיכ יד ןוא ןעײלַא עקיטכערּפ יד ."קרַאּפ טיעטס ַאּפס

 סָאװ ,דליב שיטסַאטנַאפ ַא ןפַאש ,לּפמעט-טסנוק םעד םורַא-ןעלגניר עכלעוו-

 ןטרעלקעגסיוא ןקיזָאד םעד ןופ רוטקעטיכרַא יד .ןקוקנָא ןרָאפ וצ יאדכ זיא

 טפור ןוא גיוא סָאד טקָאל סָאװ ,ליטס ןשיטסינרעדָאמ ןיא זיא רעטנעצ-קיזומ

 ,גנורעדנואווַאב סױרַא

 ױזַא טשינ ןעוועג זיא סערעטניא טּפיױה ןיימ זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא רעבָא

 יד טימ ןעײלַא עקיטכערּפ יד ,לּפמעט-טסנוק ןכעלרעדנואוו םעד ןקוקוצנָא

 -- ןטעלַאב ייוצ יד טשינ וליפא ךיוא ןוא ,ןענַאטנָאפ עקיד'פושיכ

 ס'נישטנַאלַאב טימ (ערעיזָא-ןענַאװש) "קיעל ןַאװס , סײקסווָאקיַאשט

 ס'נישטנַאלַאב טימ "יס, ןיא עינָאפמיס ס'עזיב רעדָא ,עיפַארגָאערַאכ

 םעד ןעז וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג ךיא ןיב רקיע רעד .עיפַארגָאערָאכ

 םָארעשזד טימ טעלַאב ס'נייטשנרעב דרַאנָאעל ןיא "טעלַאב יטיס קרָאי וינ;

 -טלעוו סיקסנַא .ש ףיוא טיובעג ,"קוביד רעד, עיפַארגָאע רָאכ סע'סניבָאר

 ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא טעלַאב רעד ,עמַארד רעטמירַאב

 ,קרָאי וינ ןיא ,1974 ,יַאמ ןט16 םעד

 ארומ בָאה ךיא .ןקָארשעג ךימ טָאה סע רעבָא ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא

 ,"ףור יהד ןָא רעלדיפ , ןופ *עגַאלפיוא , עטייווצ ַא ןעז לעװ ךיא זַא ,טַאהעג

 טכַאמעג טָאה ,גלָאפרעד-טלעװו ַאזַא ןעוועג זיא סע שטָאכ ,יעװדָארב סָאװ

 טעװ "קוביד , ס'יקסנַא ןופ זַא -- "רעקיכלימ רעד היבט ,, ס'מכילע םולש ןופ

 ,רעלטסניק עטריטנַאלַאט-טסכעה ייווצ יד רעבָא .עקיבלעז סָאד ןעמוקסױרַא

 ןופ עװנַאק רעד ףיוא ןבָאה ,סניבָאר םָארעשזד ןוא ןייטשנרעב דרַאנָאע ל

 ןייק טשינ זיא סע לייוו ,עמעט סיקסנַא ןופ ,רעקיטכיר ,"קוביד , סיקסנַא

 עניד ַא טבעוועגסיוא ,עמַארד רעלעניגירַא רעד ןופ גנולייצרעדרעביא

 רעשירעלטסניק רעד וצ ןביוהרעד ןבָאה ייז סָאװ ,על'השעמ עכעלרעדנואיו

 ,טגָאמרַאפ עמַארד עלעניגירַא יד עכלעוו ,ךיוה

 ייווצ יד ןכלעוו רַאפ ,םַארגָארּפ ןופ "סיסּפָאניס , רעדָא ,ץיטַאנ םעד ןיא

 ,ץרא-ךרד ןסיורג םעד רַאפ "חוכ-רשיי, ַא ןענידרַאפ רעלטסניק עטנָאמרעד

 רעד, זַא ,טגָאזעג טרָאד טרעוו ,ןײקסנַא וצ ןזיוװעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ
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 טמירַאב ךיוא זיא ןוא שידיא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג לעניגירָא זיא "קוביד

 .עיסרעוו רעשידיא רעלעניגירַא ריא ןיא ןרָאװעג

 ןייז רַאפ קיזומ ןייז טּפעשעג ןיייטשנרעב דרַאנָאעל טָאה ןענַאװ ןופ

 טָאה לַאװק םענלצנייא ןכלעוו ףיוא ,רעקיטכיר ,ןלַאװק עכלעוו ןופ ? טעלַאב

 עשילַאקיזומ ענעגנולעג-טסכעה ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןייז טניּפשעגסיױא רע

 רעקיזָאד רעד ןופ וויטָאמ:טײל טּפױה רעד זיא סָאװ ?עיציזָאּפמָאק

 ?עװנַאק רעשילַאקיזומ

 יו סיוא ךיילג טניפעג ריא םירָאװ ,ןרעלק טשינ ךס ןייק טפרַאד ריא

 זיא עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד עכלעוו ףיוא רענעט רָאּפ יד טרעהרעד ריא רָאנ

 ןַא טלעוו יד טגערפ , דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטסואווַאב ןטלַא םעד ןופ טיובעג

 רעד ןכַאילש ןוא ןגעוו ַארַאפ סָאװ ףיוא ןיוש ריא טסייוו ,"הישק עטלַא

 יד טגערפ , ןופ רענעט רָאּפ עקיזָאד יד .קיזומ ןייז ןריפ טעװ רָאטיזָאּפמָאק

 ענעדיישרַאפ ןיא רונש רעטיור ַא יו ךרוד ןעייג ,"הישק עטלַא ןַא טלעוו

 רעד ןיא רעטסעקרָא ןופ ןטנעמורטסניא עלַא טעמכ ךרוד סעיצַאירַאװ

 ,עיציזָאּפמָאק רעטמירַאב ס'לעווַאר ןופ רעגייטש ןפיוא ,עיציזָאּפמָאק רערָאג

 ַא סָאװ םעד רַאפ ,תולעּפתה סױרַא ךייא ייב טפור ןוא ,"ַארעלָאב,

 םענלצנייא ןַא ןופ רענעט רָאּפ ַא ןופ ןפַאש ןָאק רָאטיזָאּפמָאק רעטריטנַאלַאט

 ! לַאוװק-סקלָאפ

 -פיוא םזַאיזוטנע סיורג טימ טָאה ,לַאז ןטקַאּפעג-לופ םעד ןיא םלוע רעד

 .םעד טכליהרַאפ ןבָאה "ָאװַארב , ןעיירשעג יד ;טעלַאב ס'נייטשנרעב ןעמונעג

 טעטירָאיַאמ יד זַא ,ןרעוו טנָאטַאב ָאד ףרַאד סע ןוא .רעטנעצ-קיזומ ןקיזיר

 רעייז ןופ ךיוא ןוא עכעלטנגוי ןופ ןענַאטשַאב סיואכרוד זיא םלוע ם'נופ

 -נייש ערָאג יד טליפרעד טָאה םלוע רעד רעבָא .רע'מינּפ עשידיא קיניײװ

 עלעדייא יד ,על'השעמ רעטניּפשעגסיוא-שיטסימ רעניד רעד ןופ טייק

 .קלָאפ ןדעי ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןטלַאהַאב ןגיל סָאװ ,סענורטס

 :רעטַאעט ןשידיא םעד טנַאקַאב טוג ױזַא זיא סָאװ ,האל ןופ לָאר יד

 -לדיפ עטרַאצ ןוא טנַאלַאט ריא ןופ שינעדנעטשרַאפ רעפיט טימ טָאה ,רעייג

 ַארָאבעד ןירעצנעט עקידנליפ-ןייפ יד טצנַאטעגסיױא קידנּפַאכרַאפ ,רענעט

 ,ןטנעמסידָאלּפַא עמערַאװ ,עגנַאל טימ ןרָאװעג טנױלַאב זיא עכלעוו ,שילוק

 .ןנח ןופ לָאר רעד ןיא קוק טרַאב רעצנעט רעטריטנַאלַאט רעד ךיוא ױזַא

 -לוקס עטכע ןפַאשעג סרעּפרעק עשיטסַאלּפ ערעייז טימ ןבָאה עדייב

 -רעביא ןפוא ןלופסקורדנייא ,ןפיט ַא ףיוא ןבָאה ןוא ,ןטלַאטשעג עשירוטּפ
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 :ריש טיוט ןיא זיב ,תומשנ עטּפינקרַאפ ייווצ יד ןופ תיצמת םעד ןבעגעג

 ,לרָאּפ טבילרַאפ קיד'מירישה

 -- ןטעלַאב ייווצ ערעדנַא יד ךיוא ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה יאדווַא

 קרעוו-רעטסיימ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"יס ןיא עינָאפמיס , ס'עזיב רקיע רעד

 ,טסנוק רעשיטסַאלּפ ןוא ץנַאט ןופ

 רַאפ טנכעררַאפ גָאט-וצ-טנייה טרעוו "טעלַאב יטיס קרָאי וינ; רעד

 רע זיב טעברַאעג רעווש טָאה רע .טלעוו רעד ןיא עטסעב יד ןופ םענייא

 תוחוכ עשירעלטסניק ךס ַא רָאג .עפוטש רעקיטציא ןייז וצ טכיירגרעד טָאה

 עטסטמירַאב עמַאס יירד יד ןופ םיא ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא ןענייז

 םָארעשזד ,ןישטנַאלַאב שזדרָאשזד יווװ ,עקירעמַא ןיא סרעפַארגָאערָאכ

 ךיוא .ענייז סרעטסיימ טעלַאב עקידנעטש יירד יד -- סַארַאט ןַאי ןוא סניבָאר

 יטיס קרָאי וינ, ןופ טנעגיריד ןקידנעטש םוצ טידערק ןרעוו ןבעגעג ףרַאד

 ,ָאטַארַאיפ ַאגוי ףליהעג ןייז ןוא ,גניווריוא טרעבָאר ,"טעלַאב

 יד ,עטעדָא סלַא ָאזַאמ יעק ןירעצנעט יד ןעוועג זיא טנכייצע גסיוא

 -סיוא רעּפרעק ריא טָאה לדיפ ַא ןופ ןגיוב ַא יו .ןענַאװש יד ןופ ןיגינעק

 סיקסוװָאקיַאשט ןופ יא ןוא ןַאװש רעד ןופ יא ןסנַאוינ עלַא טליּפשעג

 רעטסנייר עמַאס רָאנ ,ןצנַאט ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .קיזומ רעשידָאלעמ

 ,גנַאזעג

 וצ ."יס ןיא עינָאפמיס , טעלַאב ס'עזיב ןעווע ג זיא ןימ ןרעדנַא רָאג ַא ןופ

 סע רעבָא .ןײלַא ךיז ןופ ךיז טצנַאט סע ,ןצנַאט וצ גנירג זיא קיזומ ס'עזיב

 קרָאי וינ, םעד ןופ לבמַאסנַא רעד בגא .ןענייז רעצנעט יד רעוו ךיז טדנעוו

 ךיילג ןעמ טָאה סָאד ,"טעיידרַאפ , טוג קיזומ ס'עזיב טָאה "טעלַאב יטיס

 טימ םענייא ןיא טלקניפעג טָאה רעדנוזַאב רעצנעט רעדעי .ןעז טנָאקעג

 קיזומ רעד ןופ רענעט יד .קיזומ רעקידווע'נח ןוא רעקידוועליּפש ס'עזיב

 ןסָאגעגסיױא קיטש ןייא ןופ יו ןעוועג ןענייז רעצנעט יד טימ

 טנעגיריד םענופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,רעטסעקרַָא רעד ךיוא

 ןוא טליּפשעגרעטנוא ןטעלַאב יירד עלַא וצ טָאה ,גניווריוא טרעבָאר

 ַאזַא טימ רעטסעקרָא ַאזַא רעטנוא .ןפוא ןטסזיצערּפ ןפיוא טליּפשעגוצ

 ,ןצנַאט וצ ךיז טסולג טנעגיריד

 ןרַאפ תחנ ַא ןעוועג ןענייז ןטעלַאב עטנַאמרעד יירד יד :לכה:ךס ןיא

 ,רעיוא ןרַאפ ןוא גיוא

 .י.נ ,1975 ,12 .גיוא ,"טייהיירפ ןגרָאמ
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 "ווָאנודָאג סירָאּב , ןופ גנוריפפיוא יַאשלָאּב,

 ןַאמלוש (סעגייפ) עלעסַאב טעמדיוועג

 ,ןכייר םעד ןיא ,זיוה ערעּפָא ןטילַאּפָארטעמ ןיא בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ענעטנַאילירב יד טרעהעג ןוא ןעזעג ,רעטנעצ ןלָאקניל ןקימענרָאפ

 ןוא "ןיגעינָא  סיקסוװָאקיַאשט :סערעּפָא ייווצ יד ןופ גנוריפפיוא יָאשלָאב

 ,"ווָאנודָאג סירָאב , ס'יקסגרָאסומ

 יד :רעסיורג ַא זיא סערעּפָא ייווצ יד טָא ןשיווצ דיישרעטנוא רעד

 ַא ,טלַאהניא ןליטבוס םענייפ ַא טימ ערעּפָא עשיריל ,עטכייל ַא זיא עטשרע

 רעשימעכ ַא ,יקסווָאקיַאשט ןוא ןיקשוּפ ,רעלטסניק עלַאינעג ייווצ ןופ קרעוו

 רעשידָאלעמ רעקידלקניפ ןוא עיזעָאּפ רענעפילשעג רעטיול ןופ שימעג

 ןוא עטסקיגָאװ עמַאס יד ,"וָאנודָאג סירָאב; -- עטייווצ יד .קיזומ

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשיסור רעד ןיא ערעּפָא עשיסַאלק עטסטנַאסערעטניא

 טָאה ,יקסגרָאסומ ,רָאטיזָאּפמָאק רעלעניגירָא ןוא רעלַאינעג רעד סָאװ

 םעד טול ָאטערביל יד ןבירשעג ךיוא ןײלַא טָאה ןוא קיזומ יד ןפַאשעג

 -רַאפ ךיז ןָאק "ווָאנודָאג סירָאב , .ןיקשופ רעדנַאסקעלַא טעָאּפ ןלַאינעג

 טימ ייס ,טלעוו רעד ןיא סערעּפָא עטסקיגָאװ ןוא עטסנעש יד טימ ןכיילג

 ןטסנרע ,ןקידעבעל ריא טימ ייס ןוא קיזומ רעקיטכערּפ ,רעטפיטרַאפ ריא

 ,ןטקַא עסיורג ריפ ןוא גָאלָארּפ ַא טגָאמרַאפ ערעּפָא יד ,טלַאהניא

 םעד ןלייצרעדרעביא טימ ץַאלּפ ןייק ןעמענרַאפ טשינ ליוו ךיא

 רע .ןעניפעגסיוא ןיילַא רענעייל רעדעי ןָאק סָאד .ערעּפָא רעד ןופ טלַאהניא

 טעוװ רֶע ןוא קעטָאילביב ַא ןיא ןײגנײרַא ןוא ימ יד ןעמענ ךיז זיולב ףרַאד

 רעדעי ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיוא ךיז לע ךיא .טלַאהניא םעד ןסיוורעד ךיז

 רעד ןופ לָאר-טּפױה רעד ףיוא טשינ וליפא ,רעדנוזַאב רעגניז ןדעי ,לָאר

 ,רעכייר רערָאג רעד ףיוא רָאנ ,גנוקרעמנָא ןַא רשפא זיולב ,ערעּפָא

 ,לבמַאסנַא ןסיורג ,ויטקעלָאק ןצנַאג םעד ףיוא ,גנוריפפיוא רעשירעלטסניק

 ןענָאמרעד זיולב ָאד לעוװ ךיא .רעטסעקרָא ןוא רָאכ םעד טנכערעגניײרַא

 רעד עלעקעטש-ריגיריד סעמעוו רעטנוא ,ווָאנָאמיס ירוי ,טנעגיריד םעד

 .טלקניפעג שממ טָאה רעטסעקרַא

 ךָאנ טציא זיב בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ָאד ךיא ליוו סעיצַאוװרעזער םוש ןָא

 געט ייווצ ,.י.נ ,גנירּפס ןָארעש ןיא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךי א



 337 - גנַאלק ןוא טרָאוו

 סירָאב , ןופ גנוריפפיוא עקיטכערפ  ַאזַא טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ

 ךיא .טרירטסנָאמעד טָאה עינַאּפמָאק ערעּפָא יָאשלָאב יד יוװ ,"ווָאנודָאג

 ָארטעמ רעקרָאי וינ ןיא "ווָאנודָאג סירָאב , ןופ ןעגנוריפפיוא יד קנעדעג

 גנוריפפיוא יָאשלָאב יד רעבָא ,ןיוו ןיא ,ןַאלימ ןיא ,זיוה ערעּפָא ןטילַאּפ

 ,ןעגנוטסעמרַאפ עשירעלטסניק עלַא ,ןעגנוטרַאװרעד עלַא רעבירַא טגייטש

 ןיא -- סעיצַאטסעפינַאמ עשילַאקיזומ עלַא ,ןעגנוכיירגרעד עשיטסיטרַא עלַא

 ןופ ייס ,ןטסילָאר-טּפױה ,סרעגניז-טּפיוה יד ןופ ייס ,גנַאזעג ןיא ,ישזער

 ,סעיצַארָאקעד ,םויטסָאק ןיא ,ליּפשיש ןיא ,גנַאזעג-ןסַאמ ,רָאכ

 .טײקזעידנַארג ןוא טייקימענרָאפ ,רילָאק ןיא ,ןטקעפע-טכיל ,עיפַארגָאע רָאכ

 ךיז ףרַאדמ שטָאכ ,סעמיטש ערעדנוזַאב יד ןיא טשינ טייג סע ,ןיינ

 יד טימ טשינ -- ערעכַאוװש יד טימ וליפַא ,ןעמעש טשינ ייז טימ ירמגל

 ןוא ,ןטלַא ןוא סָאנַארּפָאס-ָאצעמ ,סָאנַארּפָאס ןוא ןרָאנעט ,ןענָאטירַאב ,ןסַאב

 ,סענעצס-ןסַאמ עשידנַארבמער עגיטכערּפ יד טימ טשינ סיוועג

 ,רעטנכייצעגסיוא רעד ןיא ,ןגנַאזעג-רָאכ עכעלרעדנואוובש-עכעלרעדנואוו

 -סיוא יד יו ,ןעגנוריּפורג עשירעלָאמ ןוא לעטשנייא ,ישזער רעזיצערּפ

 ,עקידנּפַאכרַאפ יד ןוא ,רעטסיולק םעד ייב ףיוה ןפיוא ענעצס עטצעזעג

 עטבעלעגפיוא יד ןוא ,סעיצַארָאקעד עטיובעג-עשיטסַאטנַאפ עקיברַאפ

 יד סָאװ ,קרעווטסנוק ןזעידנַארג ןרָאג םעד ןיא רָאנ ,רעדליב עשירעגייטש

 ,ךיז טימ רָאפ טלעטש וװָאטַארַאב דינָאעל רָאטקעריד םעד ןופ גנוריפפיוא

 טשינ לָאז רע יו ,"רעסוידָארּפ , רעדָא רָאטקעריד ,רָאסישזער םוש ןייק

 ַא רָאנ יווװ ,"ווָאנודָאג סירָאב, ַאזַא ןלעטשקעװַא טשינ ןַאק ,ןעסייה

 ןיא ןבעג טשינ ןָאק טנעגיריד םוש ןייק ןוא .שטנעמ רעשיסור רענעריובעג

 ,"ווָאנודָאג סירָאב , ןופ קיזומ ס'יקסגרָאסומ ןופ המשנ יד םרָאפ רעפיט ַאזַא

 ,וליפא עסטעב יד ,גנוצעזרעביא םוש ןייק ןיא ןוא .סור רענעריובעג ַא יו

 .לַאניגירָא ןשיסור ןיא יו ,טכע ױזַא ןעגנילק טשינ "ווָאנודָאג סירָאב , ןָאק

 ,שיסור ךָאנ קנעדעג ךיא סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג ךיא ןיב יאדווַא

 ןוא .רָאי ןצרעפ ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו דנַאלסור טזָאלרַאפ בָאה ךיא שטָאכ

 טָאה ,טּפַאכעג טשינ רעדָא ןענַאטשרַאפ טשינ טרָאו ַא ךיא בָאה רעמָאט

 ,רימ ןופ רעסעב ךס ַא שיסור ןעק ןוא רימ ןבעל ןסעזעג זיא סָאװ ,ַאנינ

 .רעשל-ןיא ןעוועג זיא האנה יד ןוא -- טגָאזעגרעטנוא רימ טייהרעליטש

 טָאה ,"ווָאנודָאג סירָאב , ןופ לָאר רעד ןיא ווָאקינרעדעװ רעדנַאסקעלַא

 ךיוא רָאנ ,גנַאזעג ןווָאסַאב ןקַאמשעג ןייז טימ זיולב טשינ ט'פושיכ'רַאפ ךימ
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 ןפַאשעג טָאה -- ,רוגיפ רעטנַאזָאּפמיא ןוא טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש ןייז טימ

 ןה ןעוועג ךיוא זיא לופסקורדנייא !טלַאטשעג ווָאנודָאג סירָאב ע'תמא יד

 ,ָאנַארּפָאס-ָאצעמ יד ,עיצַאקיפינָאזרעּפ ריא טימ ןה ןוא ןעגניז ריא טימ

 .ַאנירַאמ ןיסעצנירּפ רעשיליוּפ רעד ןופ לָאר רעד ןיא ,ַאװָאצטַארבָא ַאנעלעי

 ןעגניז ןייז טימ ייס ןפַאשעג טָאה טלַאטשעג עטרעמַאהעגסיוא ענעטָארעג ַא

 ,ווָאצּפָאקש ליאַאכימ רעגניז-סַאב רעד ,רָאמוה ןטפמעדעג ןייז טימ ייס ןוא

 טָאה רע ןעוו טּפיוהרעביא ,"אכואיטימ, רעױּפ םעד ןופ לָאר רעד ןיא

 -בלַאה ענייז ןיא ."תוסוכ, עכעלטע טכַאמעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןעגנוזעג

 -קידניריר יא ןעוועג רע זיא ,קיסעמ-"עשטָאװַאזעמ, רענעט עקימיטש

 ,טסנוק עקידוועגניז עטכע ןעוועג זיא'ס יא ,קידנליפ

 יד טימ ךַאז עקידריוקרעמ ַאס .רעגניז-ןסַאב יד ןגעוו קידנדער

 -שיריל טסכעה ןענייז ןרָאנעט עשיסור עטסיימ יד תעב :רעגניז עשיסור

 עניַארקוא ןיא ןעיײוָאלַאס יד וצ ךעלנע ,סעמיטש עניד ןוא עלָאמש ,עלעדייא

 ןיא רעדלעוו יד יו ,עטכידעג ,עפיט ןסַאב עשיסור עטסיימ יד ןענייז

 טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טסַארטנַאק רעפרַאש רענדָאמ ַא ;ןילָאװ ןוא עסעילָאּפ

 ...ןרעלקפיוא

 ןייק ןביירש וצ ןעוועג ןסיוא טשינ ןיב ךיא ,ןקרעמַאב ָאד ליוו ךיא

 םייב טשרעהַאב ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןליפעג עניימ ןקירדוצסיוא רָאנ ,קיטירק

 ךיז טזָאל סָאװ ,"ווָאנודָאג סירָאב , ןופ גנורריפפיוא יָאשלָאב יד ןרעה ןוא ןעז

 ַא ןענייז ןימ םעד ןופ ןעגנוריפפיוא .ןסעגרַאפ טשינ ןוא ןעקנעדעג גנַאל

 -סיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ערעּפָא וצ טמוק סע ןעוו טרפב ,טייהנטלעז

 ,גנַאר ןטשרע ןופ טסנוק ,גנוריפפיוא עטרעמַאהעג

 .י .נ ,1975 ,16 ילוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 שטנעמ רעד ןוא רעגניז רעד -- ןָאסּבָאר לוָאּפ

 ,טייקכעלשטנעמ

 ןייז ןופ טייקכיוה רעדָא טייקטיירב ,טייקפיט רעד ןיא טשינ

 רָאנ ,טײקלַאנעמָאנעפ ןייז ןגעלעג זיא עמיטש רעוװָאסַאב-רעלַאנָאטירַאב

 :תוחילש טימ רעגניז ַא -- רעגניז-רעקיד'הנווכ ַא ןעוועג רע זיא רקיע רעד

 ,ןוקית ַא ףרַאד שטנעמ רעד .טלעוו יד ,לרוג םעד ,שטנעמ םעד ןייז ןקתמ וצ

 םעד טרעהעג טָאה ןָאסבָאר לוָאּפ -- ןוקית ַא ךיוא ףרַאד טלעוו יד ןוא

 .ןסקַאו עלעזערג סָאד וליפא ןוא -- טלעוו יד ,שטנעמ

 ןרעה וצ ידכ ןוא -- רעיוא ןקידריווקרעמ ַא טַאהעג טָאה ןָאסבָאר לוָאּפ

 תוליפת-לעב עשימייה עקילָאמַא יד יוװ ,ןעגניז ץתעב רֶע טגעלפ רעסעב רָאנ

 םייב ,עקניל יד לָאמַא ,עטכער יד לָאמַא ,טנַאה יד ןטלַאהוצ ,םינזח ןוא

 זיא סָאד רעבָא ,ט'נשרײעג סָאד טָאה רע ןעמעוו ןופ טשינ סייוו ךיא .רעיוא

 טנַאקעג טשינ ךיז טָאה רֶע רעכלעוו ןופ ,טייהניואוועג ַא ןעוועג םיא ייב

 ַא םענייז ךָאנ לָאמַא רימ טָאה רע יוװ .ןבעל ץנַאג ןייז ןעניואוועגּפָא

 טרעהעג רעסעב רע טָאה רעיוא םייב טנַאה רעד טימ ,טרעלקרעד טרעצנָאק

 ...רוטַאנ רעד ןופ ןוא טלעוװ ,שטנעמ ןופ קפוד םעד ןּפַאלק

 :.סיוא ןַא יו ,רעגניז-רוטַאנ ַא רעמ ןעוועג זיא ןָאסבָאר לוָאּפ

 רעד םיא זיא רעבירעד .רעגניז רעקידעירָאטַאװרעסנָאק רעטרידוטשעג

 ןוא ,שטנעמ םעד טַאהעג ביל טָאה רע .ביל ױזַא ,טנעָאנ ױזַא ןעוועג שטנעמ

 ןוא גנַאלק ןייז -- שטנעמ םעד ןופ ָאכע םעד טַאהעג ביל ךיוא טָאה

 עלַאסָאלָאק יד -- ןופרעד ;גלָאפרעד רעסיורג ןייז -- ןופרעד .עיצַארביװ

 עקיטסורב ענייז וצ ,םיטש ןייז וצ ,םיא וצ רערעהוצ ענייז ןופ טפַאשביל

 .ןעגנַאלק ןוא רענעט

 ענייז ןרירטסעקרָא וצ ױזַא יו ,דוס םעד טסואוועג טָאה ןָאסבָאר לוָאּפ

 ןייז ןופ ןדייל יד ךיוא ןוא ענעגייא יד ,ןדייל ,ןעגנובעלרעביא ,ןליפעג-המשנ

 ךיוא רע טָאה ,ױזַא לייוו ןוא .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא --- קלָאפ-רעגענ

 ןוא ענעגייא ענייז ,ןדיירפ יד ןרירטסעקרָא וצ ױזַא יו ,דוס םעד טסואוועג

 ןענייז סע .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןדיירפ יד ךיוא ןוא -- קלָאפ-רעגענ ןייז ןופ

 רֶע .קלָאפ ןשידיא םעד ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד ןעוועג טנעָאנ קרַאטש םיא

 טימ -- ןעגנול עלופ ןוא ,גנַאזעג טימ ץרַאה לופ ַא טַאהעג טָאה ר {1}
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 ,דיל ןייז וצ -- קלָאפ ןשידיא םוצ טייקטנעָאנ עקידריווקרעמ ַא טליפעג טָאה

 ,..טייקגיבייא ןוא טייקיד'המשנ ,גנַאלק ןייז וצ

 ַא ןײרַא לָאמַא ןּפַאכ ,עניילק ןוא עסיורג ,סרעגניז עשידיא-טשינ רס ַא

 ,שיאערבעה רעדָא ,שידיא ַא רַאוטרעּפער רעייז ןיא ןייא ןסילש ,"השודק,

 טשינ ךיז טָאה ,רענייק עקַאט ,רענייק רעבָא ,דיל שיסַאלק רעדָא סקלָאפ

 ! ןַאסבָאר לוָאּפ יו ,דיל-סקלָאפ שידיא ַא טימ שימייה ןוא טנעָאנ ױזַא טליפעג

 רעסייק רעד טקנירט ױזַא יו, ,"טָאג טימ הרות ןיד , ַא :ןעוועג זיא סָאד יצ

 טָאה רע -- "געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא לָאמניײק טשינ גָאז , רֶעדָא ,"ייט

 ןוא עישרעגניז ןענייז עלַא ,טסייג ןוא טסוג ,המשנ ןוא ץרַאה ץנַאג ןייז

 ןיא ,ןרילָאק ןוא סעלַאקס ,סעיצָאמע ןוא סעמַאג עלַא ,ןליפעג עכעלשטנעמ

 ףיטרַאפ ןייז ,םענרַאפ ןייז ,גנַאגוצ ןייז טליפעג טָאה ריא .טגײלעגנײרַא םעד

 .ןיימ ןרָאג םעד -- רעדנוזַאב דיל רעדעי ןופ

 יד ףיוא רימ ןבָאה ייז ןופ לפיוו !רעגניז ןוא שטנעמ ,שטנעמ ןוא רעגניז

 טָא ןעמ טניפעג ייז ןופ לפיוו ייב ?סעניב-טרעצנָאק יד ףיוא ןוא סעדַארטסע

 םענעטלעז םעד טָא רימ ןרעה ייז ןופ לפיוו ייב ?זעטניס םענעטנעמיד םעד

 -טּפינקרַאפ-שטנעמ ןוא -גניז יד ,טייקדניברַאפ-גניז עמירַאװ יד ? טַאמָארַא

 !?ןָאסבָאר לוָאּפ טרירטסנָאמעד ןבעל ץנַאג ןייז טָאה סָאד יוװ ,טייק

 ?"סנוָאשזד רָארעּפמע , ןזעידנַארג ןקימענרָאפ ןייז ןסעגרַאפ ןָאק רעוו

 ,רעוו ןוא ?"ָאלעטָא , ןשילַארטַאעט ןקידנזיורב ןייז טשינ טקנעדעג רעוו ןוא

 -טימ רעטמירַאב-טלעוו ןייז ּפָא טשינ טגנילק ןרעיוא סעמעוו ןיא ,רעוו ,ָא

 רַאפ עדַאלַאב ַא, ןופ שטייטסיוא ןייז רעדָא ?"רעוויר ןעמילָא  רעקידנסייר

 סָאװ ;טענַאלּפ םעד ףיוא טשינ טבעל סָאװ רענייא -- ןדייס ?"עקירעמַא

 המשנ ןייז ןוא ,ןסָאלשרַאפ ץרַאה ןייז ;טּפָאטשרַאפ ןרעיוא ענייז טלַאה

 ,טעװַָאקרַאפ

 ןייז ןופ טייקכיוה רעדָא טייקטיירב ,טייקפיט רעד ןיא טשינ :לָאמַאכָאנ

 ס'נַאסבָאר לוָאּפ ןגעלעג זיא עמיטש רעװָאסַאב-רעלַאנָאטירַאב

 זיא סָאװ ,ןעגניז ןקיד'הנווכ ןייז ןיא ץלַא ןופ רקיע רעד רָאנ ,טעטילַאמָאנעפ

 !טייקיד'נוקית ןוא טייקיד'נקתמ ,תוחילש עקילייה ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג

 זיולב טשינ ןטכיול קיבײא ןעמָאנ ןייז טעװ רַאפרעד .סָאד רָאנ ןוא -- סָאד

 טָאה רע עכלעוו טימ ןדיא ייב זיולב טשינ ןוא ,ןײלַא קלָאפ-רעגענ ןייז ייב

 רָאג ןופ טייקידרעקלעפ רעד ייב רָאנ ,ןתוחמ רעטנעָאנ ַא יו טליפעג ריז

 ,טלעוו רעד



 211 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ַא רעבָא ,רעקלעפ עלַא ייב ןייז ןלעװ ןוא ןעוועג ןענייז סרעגניז עסיורג

 !רענייא רָאנ ןעוועג זיא -- לייוורעד ןָאסבָאר לוָאּפ

 .י .נ ,1976 ,20 .בעפ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ךעלעקנירּפש ייַאמ
 ץַאנינ טעמדיוועג

 ,גָאט רעטגנילירפעצ ַא ,יַאמ רעטרעפ רעד -- ,ןסיורד ןוא יַאמ זיא //

 ,ןלַארטש עקיטכיל טימ רעטלעהעצ ַא ,ןוז רענעדלָאג-ןיג טימ לופ

 ,ףַאשַאב ןכעלטעג טימ לופ ,קידעבעל ןוא שירפ

 טימ :שדוח רעשירָאטסיה ַא -- שדוח ןכעלרעדנואוו ַא רַאפ סָאװ !יַאמ

 זיא ,עקירעמַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא אקוד ןוא דָארג ,קירוצ רָאי 0

 סרעטעברַא םעד סלַא שדוח ןופ יַאמ רעטשרע רעד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ

 רעד ןיא ןעמונעגנָא ךיז טָאה בוט-םוי רעד ןוא !בוט-םוי-סגנואיירפַאב

 עטסנפרָאװרַאפ עמַאס יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה רע ;טלעוװ רערָאג

 .ןעלקניוו ןוא ךעלפרעד ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,טעװעטַאקעג ,ןגָאלשעג ,סנקור ןכָארבעג ,ּפעק טקַאהעג טָאה'מ

 ךיז טָאה טולב ,ריביס ןייק טקישרַאפ ,הסיפת רעד ןיא ןפרָאוװעג ,טריטסערַא

 !ט'בוט-םו"עג טָאה'מ רעבָא -- ןסָאגעג

 -םוי רעד !גנילירפ ןופ בוט-םוי רעד ךיוא יַאמ שדוח רעד זיא וצרעד

 ,ןזָארג ,רעמייב ,רענטרעג עטילבעצ ןופ ,תוחיר עקידנקעמש ןופ בוט

 ןוא דיל ,גנַאזעג ןקידיירפ ןופ ,רעטימעג עגנירג ןופ ,רעדלעפ ,רעדלעוו

 ןיא םויפרַאּפ רעטוג יוװ ךיז טייגעצ טייקשידָאלעמ סעמעוו שדוח ַא -- ןוגינ

 .רענייב עלַא ןיא ,רעדילג עלַא

 עז ןוא קרָאי וינ ןייק ימַאימ ןופ ,"רַאטס רעווליס , ןַאב ןטימ ךיא רָאפ טָא

 עטסכעלרעה יד טנעמטרַאּפמָאק ןיימ ןופ רעטצנעפ-ָאידוטס ןכרוד

 טימ רעדלעפ עטנירגעצ יד ;רעמייב יילרענעדיישרַאפ יד ןופ טייקנירגעצ

 ןעשַאּפ סע עכלעוו ףיוא ,סעקנָאל ענעטעמַאס יד ;תואובת עקידנעייגפיוא

 -- ךעלעכייט ןוא ןכייט עטגנילירפעצ יד ;ןשינעפעשַאב עקידעבעל ךיז

 !טייקרירעמיש ןוא טכַארּפ ןרָאג ןייז ןיא בוט-םוי רענירג

 :ןטכיזניה ךס ַא ןיא טשטנעבעג !יַאמ שדוח רעד ,שדוח רעטשטנעבעג ַא



 ינדרי יכדרמ 242

 טילב גנידצלַא .גנונָאמ ןוא טייקכעלטנגוי ,טײקשיטנַאמָאר ,םזיטענגַאמ ןופ

 עטלַא יד .קידנעשטשַאל ןוא קיטעמַאס ,קידנשירפרעד ןוא ךַאװ ,טגניז ןוא

 שדוח רעד זיא רעכלעזַא לייוו ,רעגנוי ךָאנ ןרעוװ עגנוי יד ןוא ,גנוי ןרעוו

 זיא'ס .טלעהַאב ןוא טלעזַאב יינ ,ןפַאשַאב יינ ,ןריובע ג יינ טרעוו ץלַא -- יַאמ

 רעד -- "סגיד'תועובש , ןופ ןוא -- גנואיירפַאב -- "סקיד'חסּפ , ןופ שימעג ַא

 -םוי רעד ;:ףמַאק םוצ שטנעמ םעד טפור סָאװ ,"הרות, רעיינ ַא ןופ בוט-םוי

 -נגעקטנַא ךיז ןבָאה ארומ טשינ ןופ ;בױהסױרַא ןוא גנוביוהרעד ןופ בוט

 ,"טנַאװ יד ןכערב , -- ןופ ןוא שזַארוק ןופ ,תוחוכ ערעטצניפ יד ןלעטשוצ

 םעד ןופ תחנ סרעמע עלופ ּפעש ןוא טנעמטרַאּפמָאק ןיימ ןיא ךיא ץיז

 ײלרעלַא טימ ןעגניז רעמייב יד .ןסיורד ןטגנילירפעצ ןוא ןטנירגעצ

 יד וליפא .ךעלכייט ןוא ןכייט יד ןוא ,זזָארג יד ךיוא ױזַא ;ןעגנוריטַאש

 טימ םורַא ןריצַאּפש סעקנָאל ענעטעמַאס יד ףיוא ןשינעפעשַאב עקידנעשַאּפ

 ןיא שאוהי רעטכיד רעד טגניז יו .ענעריובעג יינ יו ןוא ּפעק ענעביוהעג

 רָאטיזָאּפמָאק רענעברָאטשרַאפ רעטמירַאב רעד רעכלעוו וצ ,עמעָאּפ ןייז

 "רעמייב יד ייב בוט-םוי ַא זיא'ס , ;קיזומ עקיטכערּפ ןפַאשעג טָאה ווָאיל ָאעל

 !ןסיורד ןקימורַא ןצנַאג םייב בוט-םוי ַא זיא'ס --

 ףיוא םערַאו טרעוו סע !"עקווָאיַאמ , ע'תמא -- בוט-םוי ַא זיא'ס ,ָאי

 טלָאװ ןוא ! בוט-םוי םענירג םעד טָא ,קידנטכַארטַאב ,קידנעעזוצ המשנ רעד

 רעזנוא רָאנ טלָאװ ;ערעסעב ַא ןעוועג טלעוו רעד ףיוא גנומיטש יד רָאנ

 עג ןוא טנָאקעג טלָאװ יז יוו ,עקירעמַא ע'תמא יד ןעוועג עקַאט עקירעמַא

 ןבָאה ןוא ןעניז ןיא טַאהעג ןבָאה עריא סרעדנירג יד יוװ ,ןייז טפרַאד

 טלָאוװ סע בוט-םוי רעזעידנַארג ַארַא'ס ,ךעלעטַאט ,ךַא -- ןעז וצ ט'מולחיעג

 !רעקילײה -- רענעש לָאמ ןָאילימ ַא !יַאמ שדוח רעד ןעוועג

 םעד טנווָא קיטנוז ,ימַאימ ןזָאלרַאפ ןיימ רַאפ ,רעירפ געט רַאּפ ַא טימ

 טציא טגָארט סָאװ ,םוירָאטידיוא שטיב ימַאימ רעד ןיא ךיא בָאה ,יַאמ ןט2

 ,טסָאקעגּפָא טָאה ןוא "טרַא גנימרָאפרעּפ יהד וװָא רעטיעיהט , ןעמָאנ םעד

 ןליּפש טרעהעג ,ןעיובוצרעביא רַאלָאד ןָאילימ טכַא זיב ןביז ןופ ,ןעמ טגָאז

 ס'ניקסירב טענרַאב רעטנוא ,"רעטסעקרָא ינָאפמיס שטיב ימַאימ , םעד

 ךיא .טסילָאס סלַא ,ןַאמפַארג ירעג זָאוטריוװ ,ָאנַאיּפ םעד ןוא -- עיצקעריד

 רעד ןופ סקַאמילק רעד ןעוועג זיא טרעצנָאק רעקיזָאד רעד זַא ,טלַאה

 "רעטסעקרָא ינָאפמיס שטיב ימַאימ , רעד סָאװ ,ןטרעצנָאק עירעס רעצנַאג

 ,טריטנעזערּפ ןָאזעס-רעטניוו םעד טָאה



 243 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 וינ ַא ,טסילָאס םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא ליו רקיע רעד רעבָא

 .רעביא טושּפ ךימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמפַארג ירעג ,רענעריובעג רעקרָאי

 -יב , ןיא ָאטרעשטנָאק-ָאנַאיּפ עטשרע סײקסווָאקיַאשט ןליּפש ןייז טימ טשַאר

 ןליּפש לָאמ רעגילדנעצ טרעהעג אמתסמ ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,"רָאניימ טעלפ

 רעפיט ןופ ןוא ןצרַאה םנופ ןליּפש ַא ןעוועג זיא'ס .ןזָאוטריוװ ערעדנַא ךיוא

 ,טייקרעלקרַאפ רעשיטעָאּפ

 טרעה ,ןסיורד ןטלַארּפעצ ןפיוא קידנקוק ןוא ןַאב ןיא קידנרָאפ ,ָא-טציא

 עשידָאלעמ סיקסווָאקיַאשט ייס ןרעיוא יד ןיא ןגנילק וצ ףיוא טשינ ךימ

 ןליּפש רעקידוועגניז ס'נַאמפַארג ייס ןוא ָאטרעשטנָאק רעד ןופ רענעט

 ןיא טָאה רע סָאװ עיזעָאּפ יד רָאנ ,ןײלַא סנייז ןליּפש סָאד זיולב טשינ זיא'ס

 ןוא טייקשירעלַאמ ענעטלעז ַא -- טבעוװװעגנײרַא רענעט יקסווָאקיַאשט יד

 !גוויז רענעטלעז ַא .טײקטרילַאק-ןָאט

 ,ָאטרעשטנָאק רעד ןופ ענייז רענעט עקידנגָאלשנָא עטשרע יד ייב ןיוש

 ןוא םענרַאפ םענעגייא ןַא טימ רעקיזומ ַא ךיז רַאפ טליפעג ריא טָאה

 רימידַאלװ .רענעט-רעבליז ערעטױל עקידנטכַארטכרוד-שטייטסיוא

 רע רעבָא ,ןיקרעס ףלָאדור ךיוא ןוא ,יבר ןייז ןעוועג עקַאט זיא ץיווַארָאה

 -נָאק עקיזָאד יד ןליּפש-רעגייטש ערעייז ןיא ןעגנַאגעגכָאנ טשינ ייז זיא

 ַא -- ךרד םענעגייא ןייז טיול טליפעג סיואכרוד יז טָאה רע רָאנ ,ָאטרעשט

 רעשילַאקיזומ ןוא טסנוק רעפיט טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,געוו

 ,טייקדימשעגסיוא

 זיב ןיוש זיא רע ;ןַאמּפַארג ירעג ,תושדח:-םינּפ ןייק טשינ זיא רע ,ןיינ

 סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסערג יד טימ טסילָאס סלַא ןטָארטעגפיוא טציא

 רענעריובעג רענילקורב ַא .דנַאלסיוא ןיא ךיוא ןוא -- עקירעמַא ןיא

 ןטבַאגַאב ַאזַא ןבָאה וצ קלָאפ ַא רַאפ דובכ ַא זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעשידיא

 !ןוז

 טלָאװ רימ ןעוו .ןסיורד םענייש םוצ ןוא יַאמ שדוח םוצ קירוצ ךיא יג

 קידנעגנילק ןוא ךיוה ךיז ךיא טלָאװ ,ןצרַאה ןפיוא רעכעליירפ ןעוועג טציא

 -פיונוצ ךיז ןטלָאוװ ןרישזַאסַאּפ עלַא זַא ,ןָאגַאװ ןצנַאג ןרעביא ןעגנוזעצ

 -אל, ץלַא ךָאנ ,טכַאדעג-ןשטנעמ ןייק רַאפ טשינ ,רעבָא יא ןיב .ןפַאלעג

 טּפעשעגסיוא טָאה "עינָאמוינ , טימ לָאטיּפש ןיא ןגיל געט ןעצ ."קיד'מכילע

 לעטָאה ןסיורג ַא ןיא ךָאנ ךיא בָאה וצרעד ,תוחוכ לסיב שּפיה ַא רימ ייב

 ןעמ ןָאק יוו ָאט -- "םירדס , יד ןעווַארּפ ,חסּפ ןרעווש ַא ןעגניזּפָא טפרַאדעג
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 טָאה גָאט-יַאמ רעקיטכערּפ רעד שטָאכ ןעגניז ןָאגַאװ ןיא ןלעטשקעװַא ךיז

 !רימ ייב טנַאמעג ןוא טעינַאמעג

 ,ָאד ןעקנַאדעג ,ךעלעקנירּפשייַאמ ,תורוש ענעפרָאװעגנָא עלַא יד ,ונ

 טסילפ ןוא טציילפ סָאװ ,גָאט-יַאמ ןטעדילגעצ ןגיטנייה םעד ףיונוצ ןלעטש

 וינ ןייק ימַאימ ןופ געוו ןפיוא קידנרָאפ -- טייקינוז רעטגנילירפעצ טימ

 ,קרָאי

 1976 ,יַאמ ,"רַאטס רעווליס ,

 .י 1 ,1976 ,18 יַאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 ןטרָאג םענעגייא ןיא קילּבנײרַא ןַא

 טָאטש רעד ןיא זיא 1908 רָאי ןיא :ליּפשיײב םוצ .טייצ רעקיד'לזמ

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד ןעמוקעגרָאפ ,עניווָאקוב ,ץיווָאנרעשט

 יד ןעמוקעג ןעניײז סע רעכלעוו וצ ,"ץנערעפנָאק-ךַארּפש , רעשידיא

 םייח .רד ,ץרּפ ,ל .י :ייז ןשיווצ -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןעייפירָאק

 רעקיזָאד רעד ףיוא .גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר םהרבא ,שַא םולש ,יקסווָאלטישז

 עטייווצ רעזנוא יוװ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ שידיא זיא ץנערפנָאק

 | .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ

 טָאטש-טּפױה רעשירַאצ רעד ןיא זיא 1908 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא

 רעד ןופ גנודנירג יד ןעמוקעגרָאפ (דַארגנינעל :טציא) גרוברעטרעּפ

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גנולקיווטנַא רעד רַאפ טפַאשלעזעג-קיזומ,

 ןופ ןעייפירָאק יד ןעוועג דנזעװנָא ךיוא ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,"קיזומ

 רָאסעפָארּפ ,לעגנע לאוי :ערעדנַא ןשיווצ -- טלעוו:קיזומ רעשידיא רעד

 ,ףָאגלעסיק ,ווָאװל ,יקסרימַאטישז ,יקסווָאזָאר המלש

 יד ,"עּפורט-ןייבשריה , יד ןרָאװעג ןריובעג סעדָא ןיא זיא 1908 ןיא ןוא

 יד-טָא .טלעוו רעד ןיא ןדיא ייב רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ַא ןופ טירט עטשרע

 :.סױרַא ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיא עטנעגילעטניא ךס ַא ייב טָאה עּפורט

 ַא יו ךיוא רָאנ ,טסנוק ַא יו רעטַאעט ןליּפש וצ זיולב טשינ קשח ַא ןפורעג

 ןופ ,טרָאװ ןרענייפ םענופ רעגערט יד ןרָאװעג ןענייז ייז ;תוחילש-סקלָאפ

 .עידעמָאק ןוא עילידיא רענייש רעד ןופ ,עמַארד רעטסנרע רעד

 ַא ןיא ןוא העש רעקיד'לזמ ַא ןיא ןלַאפגסיוא זיא 1908 רָאי סָא ד
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 ,ןליצ יד ;עסיורג ןעוועג ןענייז ןעגנונעפָאה יד ןוא גנוטרַאוװרעד יד

 ךס ַא .עקידנגָאזוצ ןוא עקימענרָאפ ןעוועג ןענייז ,טלעטשעג ךיז טָאה'מ סָאװ

 רעד טניז טָאה רוטַארעטיל עשידיא יד .ןרָאװעג םייוקמ זיא םעד ןופ

 טכיירגרעד טָאה ןוא טילבעצ ךיז "ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט,

 -רעד ןענייז עזָארּפ עשידיא יד ייס ,עיזעָאּפ עשידיא יד ייס .ןכיוה עכיוה

 ,ט'מולח'עג טשינרָאג טָאה'מ עכלעוו ןופ ,סעפוטש עכיוה עכלעזַא וצ ןעגנַאג

 ,ושָאטַאּפָא ףסוי ַא ,ןָאסלעגרעב דוד ַא ,שַא םולש ַא ןופ טכַארט ַא טיג'מ ןעוו

 ינַאמ ַא ;עזָארּפ רעד ןיא -- דלעפנעזָאר הנוי ַא ,רעגניז .י .י ַא ,רידַאנ השמ ַא

 רעגנַאמ קיציא ַא ,רעּפניײװ .ז ַא ,ןרעּפלַאה בייל-השמ ַא ,קיווייל .ה ַא ,בייל

 ַא ,ןײטשטַאלג בקעי ַא ,רעגינ .ש ַא ,קינלַארָאק .ַא .רד ַא ;עיזעָאּפ רעד ןיא --

 -- גרעבנירג םייח ַא ,יקסווָאלטישז םייח .רד ַא ,ליזיימ ןמחנ ַא ,ינודקומ .רד

 ַא ,סעשַאגרַאמ .ש .רד ַא ,ןיגלָא .מ ַא ;טלעוװ-ןעייסע וא קיטירק רעד ןיא

 ןוא ,דלַאוװכוב .נ ַא ;קיטסילַאנרושז ןוא קיטסיצילבוּפ רעד ןיא -- ץכ השמ

 -רעטַאעט רעד ןיא -- רידַאנ השמ ַא רעדיוו ןוא ,ינודקומ .רד ַא לָאמַאכָאנ

 רעשידיא רעד ןופ לגיּפש םענעפילשעג ַא ךיז רַאפ ןעמ טעזרעד ,קיטירק

 רעד טניז ,גנואילברעדנַאנַאֿפ ןוא סקואוו ריא ןופ ,רוטַארעטיל

 ,"ץנערעפנָאק-ךַארּפש , רעציווָאנרעשט

 סייוו ךיא !ןקידניז טשינ רימָאל -- רעטַאעט ןשידיא םעד ןגעוו ןוא

 סָאװ ,ןסייוו טציא עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא ערעזנוא ןופ ליפיוו ,טשינ

 זיב טַאהעג טָאה ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עריא טימ יײװדָארב םינּפ ַא רַאפ

 ףיוא סרעטַאעט ךס ַא ןעוועג ןענייז יאדווַא ,ָאי .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד וצ

 עלַא ערעזנוא לעוװ ךיא ?טליּפשעג טרָאד ןעמ טָאה סָאװ רעבָא ,יײװדָארב

 וצ ןקישּפָא ,"וינעווע דנָאקעס , ןופ טעּפשעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,סרעכַאלּפָא

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ייוודָארב , ךוב-רעטַאעט ןסיורג סנָאסניקטע סקורב

 טימ ןענעקַאב ךיז ייז ןלעװ ,(קרָאי וינ ןיא גַאלרַאפ ןעלימקעמ םעניא) 0

 סָאד זיב טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביוהנָא םענופ רעטַאעט ןרענַאקירעמַא

 ןקיבלעז םעד ןענעייל סנגעוונייא רַאפ ךיוא ןיוש ייז ןלָאז .ןענישרעד זיא ךוב

 -ּפערקס ייוודָארב , :רעכיב-רעטַאט עקידרעירפ ייווצ סנָאסניקטע סקורב

 רעד סָאװ ,ןעניפעגסיוא ייז ןלעװ ,'ןָאס יהד דנוַאר יע סנָאװ, ןוא "קוב

 "סמיַאט קרָאי וינ; רעד ןופ רעקיטירק-רעטַאעט רעקירָאי-גנַאל רעטמירַאב

 דנָאקעס ףיוא רעטַאעט ןשידיא רעזנוא ןגעוו ןבירשעג ןוא טקנעדעג טָאה

 ךיז ןפרַאד יײװדָארב ןופ ןרָאיטקַא עטסעב יד זַא ,ןטרָאד טגָאז רע .וינעווע
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 עשידיא יד יײב ןענרעל ךיז ןוא וינעווע דנָאקעס ףיוא ןזָאלרעטנורַא

 יז ןטנַאלַאט ַא רַאפ סָאװ ןעז ןוא ,רעטַאעט ןליּפש ףרַאד'מ ױזַא יו ,ןרָאיטקַא

 ,ןגָאמרַאפ

 ,ךעלעטַאט ,ךַא .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ ךיא םוק טציא ןוא

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא ןבָאה רימ ןענַאּפש עקידנכיירג-טייוו ַארַאס

 -קיומ, רעשידיא רעד ןופ גנודנירג רעד טניז -- טכַאמעג קיזומ

 ןוא עקיד'הניגנ ,ןעגנַאלק ןופ תורצוא !גרוברעטעּפ ןיא "טפַאשלעזעג

 ףיוא ,דלעפ ןדעי ןיא ,םרָאפ רעדעי ןיא ,גייווצ ןדעי ןיא ,עלַאטנעמורטסניא

 ! ךיז טימ רָאפ טלעטש סָאד םיוב-קיזומ רעטילבעצ ַא רַאפ סָאװ .טיבעג ןדעי

 רימ סָאװ ,םעד ןגעקטנַא ?ןעמוקעג דיירוצ סע זיא עשז-סָאװ ןגעק

 םענעגייא רעזנוא ,ןטרעוו ענעגייא ערעזנוא גונעג ןצעש וצ יו ,טשינ ןסייוו

 ןטרָאג ןיא םענעי וצ רעבירַא לָאמעלַא ןקוק רימ ,.טייקטילבעצ ןוא סקואוונָא

 םענעגייא רעזנוא ןיא זנוא ייב ךיז טוט סע סָאװ ,ןעעזרַאפ רימ רעבָא ,ןײרַא

 רֶעבָא ,בוט-לכמ ,סטוג עלָאג טימ ןדָאלעגנָא ןענייז סרעייש ערעזנוא ,ןטרָאג

 םורַא םענופ "סעקטנעוו , יד ףיוא ןּפַאכ ךיז ןזָאל רימ .ייברַאפ ייז ןעייג רימ

 רענעי ףיוא םענעי ייב ָאד זיא סָאװ גנידצלַא זַא ,ןּפַאכ וצ ךיז ןלעפרַאפ ןוא

 ןבָאה רימ זַא ;טױלּפ טייז רענעגייא רעזנוא ףיוא ןַארַאפ ךיוא זיא ,טױלּפ טייז

 ענעגייא ערעזנוא טימ ןטלַאהַאב וצ ןוא ןעמעש וצ סָאװ טשינ ירמגל ךיז

 יד ןעייל ךיא .ןעגנואוטפיוא ןוא ןעגנוטסעמרַאפ ,ןעגנולמַאזנָא ןוא תורצוא

 -השמ ,סבייל ינַאמ ערעייז ןענייז ואוו ךיז גערפ ןוא עיזעָאּפ רענַאקירעמַא

 ,טשינ ייז ןיפעג ךיא ?סרעגנַאמ קיציא ,סקיווייל .ה ,סנירעּפלַאה בייל

 םָאקלַאמ ַא ,ןָאסליװ דנַאמדע ַא ןייז ייב ךיא ןיפעג קיטירק רעד ןיא ,ָאי

 ,ש ,ןיגלָא .מ ןייק ייז ייב טשינ ןיפעג ךיא רעבָא ,סקורב קיוו ןעוו ַא ,ילָאק

 .ַא .רד ַא יו ןטסיאייסע עכלעזַא רעדָא ,ןײטשטַאלג בקעי ןייק ,רעגינ

 :-שטנעמ רעייז טימ ,ןטייקפיט ערעייז טימ ,גרעבנירג םייח ַא ,קינלַארָאק

 :.סױרַא עקיטרעוו ,ןטייקידתילכת ערַאלק ןוא טייקטרעלקרַאפ רעכעל

 ,ןטייקיד'קוספ-ףוס עקידוועליצ ןוא ןעגנוגָאז

 עלַאמ -- ןוא ,"םזיניווָאש , ןיא ןקידלושַאב ךימ טעווװ'מ ,סייוו ךיא ,ָא

 ַא ןבעגּפָא ךיז ףרַאד'מ !תמא רענייר רעד ךָאד זיא סָאד רעבָא ? ךָאנ סָאװ

 "וטפיוא ענעגייא ערעזנוא ןופ לגיּפש םעניא ןקוקנײרַא ןוא "ןובשחו-ןיד ,

 ןוא -- ןענעקרעד ,ןעזרעד ךיז רימ ןלעוװ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנוא

 ,םירפס טימ סעפַאש עצנַאג ןעמוק ןגעקטנַא זנוא ןלעוװ סע .ןענעקרענָא
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 ,ןרָאי עגנַאל ףיוא "ןעקנירטנָא , ךיז ןלעוװ רימ עכלעוו ןופ ,םירפס ײלרעלַא

 ןענַאמָאר ערעזנוא עכלעוו ףיוא ,סעפוטש עכיוה יד ןעזרעד ןלעוו רימ

 סיורג ןּפעש ןלעוו רימ ןוא -- ןעגנַאגרעד ןענייז רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד

 ןַא יו ,ןסיב רעט'מעטיַאב רערעסעב ןייק ָאטשינ זיא'ס םירָאו .תחנ

 טנעה עטריטנַאלַאט עשירעטסיימ ןופ זיא סָאװ ,לכַאמ רעקַאמשעג רענעגייא

 ךס ַא זיא רעלעק םענופ ןייו רענעגייא רעד .ןרָאװעג טיירגעגוצ

 טקנירט רע -- ןרעלעק עדמערפ ןופ טמוק סָאװ ןייוו רעד יוו ,רעש'מעטיַאב

 -- טרעקרַאפ רָאנ ,חומ םעד טשינ טעדַאשטרַאפ ,רעקַאמשעג ,רעסעב ךיז

 רעד ןופ לרוג םעד רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ,םישעמ וצ טרילומיטס רע

 עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא עלַאנָאיצַאנ רעביא ,טייהשטנעמ רעד ןופ ,טלעוו

 ףרַאד'מ .ןטייקכיילג ןוא ןטייקמורק ,טייקכייר ןוא טײקמערָא ,ןגַארפ

 ןענייז סָאװ ,רימ ןליוו סָאװ ,רימ ןעייג ןיהואוו ,רימ ןטלַאה ואוו :ןטכַארט

 !?רימ ןבערטש סָאװ וצ ןוא -- ןסיוא רימ

 טלעוװ עשידיא יד .סנוװױאיזַאג ןייק ןופ טשינ טכַארט טלעוו עשידיא יד

 טגניזַאב רוטַארעטיל עשידיא יד .רעקלעפ ןעגנערבמוא ןופ טשינ טרעלק

 -רענעה ןייק ןוא ןפמַאק-ןסקָא ןייק ,תוגירה ןייק ןוא תומחלמ ןייק טשינ

 עשידיא יד .ןדגַאי ןוא ןגעיעג-טניה ,ןפמַאק-סעקַאלוק ןייק ,ןפמַאק

 ןיא טעוו ריא ןוא .תוטיחש ןייק ןוא ןדרָאמ ןייק טשינ טגניזַאב רוטַארעטיל

 ןוא "לָאב-זייב , וצ "סעדָא , ןייק ןעניפעג טשינ רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 טשינ ךיוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא טעוװ ריא .ןדלעה "לָאב-טופ,

 רערעטצניפ רעד ןעוועג זיא'ס יו דיא-טשינייטנַא ןרעטצניפ ַאזַא ןעניפעג

 טשינ קיזומ רעשידיא רעד ןיא ךיוא טעוװ ריא !דנואּפ ארזע ,טסידיא-יטנַא

 -כרוד רעד ןעוועג זיאס יו דיא-:טשינײטנַא ןרעטצניפ ַאזַא ןעניפעג

 !רענגַאוו דרַאכיר ,שטייד רעד ,טימעסיטנַא ןוא טסיסַאר רענעסערפעג

 ערעזנוא ןופ ןרעייש יד וצ ,קיזומ ןוא הניגנ רעזנוא וצ ךיא םוק ָאד ןוא

 .ןןטכורפ ןוא תואובת עשילַאקיזומ ,תורצוא עשילַאקיזומ ענעבילקעגנָא

 סעמַאג טימ טליפעגנָא ,עטרעטיילעג ַא ,ענייר ַא זיא קיזומ ןוא הניגנ רעזנוא

 ,ןעגנַאלק ןוא רענעט טימ ,ןליפעג עכעלשטנעמ עטכע טימ ,סעיצָאמע עפיט

 ףיוא טיובעג -- ןלַאוװק-סקלָאפ עכייר יד ןופ םירעדעג יד ןופ ןעמוק עכלעוו

 ענעדיישרַאפ ,ּפָארט םענעטנַאילירב ןכעלרעדנואוו רעזנוא ןופ תודוסי יד

 רעדיל סקלָאפ ,רעטרעוו ןָא ןוא רעטרעוו טימ ,םינוגינ עשי'דיסח ,תואחסונ

 לטרעפ , ַא ןּפַאכ טרָאד-ןוא-ָאד ריא טעוװ רעמָאט ןוא .ןוויטָאמ-סקלָאפ ןוא
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 זַא ,ךייא ךיא רעכיזרַאפ ,ןלַאװק עדמערפ ןופ טמוק סָאװ ,וויטָאמ ַא ןופ "זָאט

 יו ,לַאװק ןלעניגירַא םענופ טייוו ױזַא זיא "ןָאט לטרעפ , רעקיזָאד רעד

 ןופ "עינזוק, יד ןעגנַאגעגכרוד זיא רע לייו ,ברעמ ןופ חרזמ

 טעוװ ריא זַא ,בגא .סיפ ענעגייא ענייז ףיוא טייטש ןוא עיצַארוגיפסנַארט

 עדמערפ ןופ ןסולפנייא "רענעט לטרעפ , יד-טָא ריא טעוו ,ןכוז ןעמענ

 ,למיה ןרעטנוא קלָאפ ןדעי ייב קיזומ רעדעי ןיא ןעניפעג ןלַאוװק

 ןוא קיזומ רעשיסור רעד ןופ סוילעביס רעדנעלניפ רעד זיא טייוו יו

 ןופ טסיל רעשירַאגנוא רעד זיא טייוו יו ןוא ? רעשישטייד רעד ןופ זייוולייט

 ןופ ןעּפָאש רעשיליוּפ רעד זיא טייוו יו ןוא ? רעלַאמ ַא ,ןַאמוש ַא ,סמַארב ַא

 :עשיקרוזַאמ עשיליוּפ יד טימ טקעדרַאפ רע סָאװ ,קיזומ רעשיסור רעד

 רעד ןביילב טעוו ןוא זיא סוילעביס -- טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא ?ןטסוג

 ןוא זיא רע :ןטסיל טימ ךיוא ױזַא ןוא .רֶע זיא סָאד טָא לייוו ,רעדנעלניפ

 טימ ןכיילג סָאד .רֶע זיא סָאד טָא לייוו ,רעשירַאגנוא רעד ןביילב טעוװ

 זיא רע לייוו ,רָאטיזָאּפמָאק רעשילױוּפ רעד ןביילב טעװ ןוא זיא רע :ןעּפָאש

 רעשינעמור רעד ןביילב טעוװ ןוא זיא ָאקסענע ןוא .ןטולב ענייז ןיא סע

 ןביילב טעוװ ןוא זיא יקסווָאקיישט .שרעדנַא סעּפע טשינ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 -יקסמיר טימ ךיוא ױזַא .המשנ רעשיסור רעד ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד

 עששיסור ןביילב סיואכרוד ןלעוװו ןוא ןענייז ייז ;יקסגרָאסומ טימ ,ווָאקַאסרָאק

 יד טימ -- ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל רַאפ רעקיזומ עשיסור ,סרָאטיזַאּפמָאק

 ןופ ןסולפנייא "רענעט-לטרעפ , יד ןָא ןוא ןסולפנייא "רענעט-לטרעפ,

 ,ןלַאװק עדמערפ

 ערעזנוא טימ ןעמעש וצ סָאװ טשינ ךיז ןבָאה רימ ,טניירפ עניימ ,ןיינ

 ערעזנוא ,גנונעקרענָא רעזנוא ןענידרַאפ ייז .סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא

 ;ןטרָאג רענעגייא רערָאג רעזנוא יוװ -- ןעקנַאד ערעזנוא ןוא ןעגנוצַאשּפָא

 ןופ ,ןימ ןדעי ןופ תורצוא עטלמַאזעגנָא ןוא ענעטָאשעגנָא ערעזנוא עלַא טימ

 טשינ ןפרַאד רימ ןוא ,רענייש ַא זיא םיוב רעד .גייווצ ןדעי ןופ ,טרָאס ןדעי

 יו הז ןליא האנ המ , ןגָאז וצ ןבָאה ארומ

 .י .נ ,1975 ,טסברַאה ,"ןעגנולמַאז ,
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 רעלערעּפ-עזייר
 ןעגנונעכייצרַאפ

 םגה .קרָאי וינ ןייק ימַאימ ןופ ןוא ימַאימ ןייק קרָאי וינ ןופ -- טכַא

 טשינ טָאה יז רעבָא ,"עכעדלעה, ןייק ןעוועג טשינ זיא על'הנח

 ןוא -- טייצ העש 25 עצנַאג ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ ףיוא דלודעג ןייק טַאהעג

 ןופ עטשרעביוא סָאד , ןעוועג רימ ייב זיא על'הנח יו ױזַא ןוא .רעמ לָאמַא

 ןיא -- ןעילפ ןגעלפ רימ ןוא גנַאלרַאפ ריא ןבעגעגכָאנ ךיא בָאה ,"לסיוטש

 ,קירוצ קרָאי וינ ןייק גנילירפ ןיא ןוא ימַאימ ןייק טסברַאה

 ןופ ןַאב רעד טימ ,טייצ רָאי טכַא-ןביז ךָאנ ,טציא ךיא רָאפ טָא -- זיא

 ָאטשינ ! היחמ ַא זיא'ס :ָאד ןגָאז ךיילג ךייא רימָאל ןוא .,קרָאי וינ ןייק ימַאימ

 טרָאפ סע .ןַאלּפָארע ןַא טימ טילפ'מ זַא יוװ ,טייקנגױצעגנָא יד ,גנונַאּפש יד

 גנַאגפױרַא םייב -- קיאור ,ךעלטימעג ,גנירג ךיז טכַארט סע ןוא ,גנירג ךיז

 ,ןעמוקנָא םייב ןוא

 ַא ןַארַאפ זיאס רעבָא ,סעּפָארטסַאטַאק-ןַאב ךיוא ןריסַאּפ סע

 ַאזַא זיא ןַאלּפָארע ןטימ .רענייב עצנַאג טימ ןיײגוצסױרַא טייקכעלגעמ

 ןביילב וצ ףיוא ןסנַאש יד ;ןלַאפ ענעטלעז ןיא זיולב .ָאטשינ טייקכעלגעמ

 ...עניילק רעייז ןענייז עפָארטסַאטַאק-ןַאלּפָארע ןַא ןיא ןבעל

 -- ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ טנַאסערעטניא םתס זיא ,ןעמעלַא ץוח

 ַא ןעמענ וצ ןגינעגרַאפ םעד ןעניגרַאפ ךיז ןָאק רענייא ןעוו לעיצעּפס

 ,ןענעייל ןוא ןציז ךעלטימעג טנָאק ריא ואוו ,ןײלַא ךיז רַאפ טנעמטרַאּפמָאק

 ואוו ,ןסיורד ןיא רעטצנעפ ןכרוד ןקוקסױרַא רעדָא ,ןרינָאּפמָאק ,ןביירש

 ,רעדלעפ ענירג -- טייצרעמוז טּפיוהרעביא -- ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאוו'ס

 ןעשַאּפ סע עכלעוו ףיוא ,סעקנָאל ,רעמייב ײלרעלַא טימ ךעלדלעוו עניילק

 :.סיא ,ךעלבלעק עקידנצנַאט עגנוי ,סרעטייא עלופ טימ תומהב ךיז

 זנעג סעטַאשט ,ךעלקישָאל עטקעלפעג עגנוי עטיישרַאפ ,דרעפ עטעילָאכעג

 ,ןכיט ,רעלדָא ןַא ךיוא לָאמַא ,סלעשוב ,לגייפ תונחמ ,ךעלזנעג טימ

 טימ רעדעס ,רענטרעג ,סמרַאפ ,סערעיזַא ,סעקלעשזַאס ,ךעלעכייט

 ,ןעמוג םעד ןקיווקרעד ןוא גיוא סָאד ןשירפרעד סָאװ ,ןטכורפ ענעדָאלעגנָא

 רעכעה ןוא סופ טנזיוט 35 ,20 ,25 -- ןעלמיה יד ןיא ךיוה ןעילפ ,סיוועג

 -ןביז רָאי ַא רשפא -- ןַאב רעד טימ ןרָאפעג טשינ גנַאל ןיוש ןיב ךי א
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 ןוז יד ,ןייש זיא רעטעוװ רעד ןעוו לעיצעּפס ,טנַאסערעטניא ךיוא זיא --

 עקיכוּפ עקניסיוו יד ןוא ,קידנלַארטש ,קידנדלָאגןיג טעקסַאילב

 יד רעביא ןעמיווש ,ךעלעסּפעש עקניסייוו עקידלושמוא יו ,ךעלדנקלָאװ

 ןַאלּפָארע רעד ןעוו רעדָא ;ןכיט ענרעבליז ערָאלק ףיוא יוװ ,ןעלמיה

 רעביא ןטילש ַא יו ,סערַאמכ ענעלָאװ עסייוו גרעב רעביא ךיז טשטילג

 סָאד .טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעװַא טשינ ךיוא זיא --- יינש ןסייוו טימ גרעב

 טרָאפ'מ זַא יו ,טייקרעכיז יד טלעפ סע רעבָא .ָאי -- קורדנייא ןפיט ַא טכַאמ

 ,ןַאב ַא טימ

 רע ןעוו ,גיוועצ ַא ןוא עדיוהעצ ַא ןַאלּפָארע רעד גנילצולּפ ךיז טיג טָא

 ַא טיג טיוה יד ןוא -- "ענעשעק, ַא ןיא ,"טעקַאּפ , ַא ןיא ןירַא טילפ

 ןטסעפ, :עמיטש סנַאטיּפַאק םעד טרעהרעד ריא ןעוו לעיצעּפס ...רעטיצ

 רעד ףיוא טלַאק ךייא טרעוו -- סַאּפ ןטימ וצ ךיז טעיליּפש -- "סטלעב רוי

 ייב טכַארט ןוא ןטייקנייש עשילמיה עלַא יד ןיא לענש טסעגרַאפ ריא .המשנ

 רעקידנגָאלש רעד ןופ סױרַא ןיוש ןעמ טכירק ןעוו :רךַאז ןייא ןופ זיולב ךיז

 טעוו'מ יצ -- ןסיוו ןָאק רעוו ןוא ? תומצע יד סױרַא טיצ סָאװ ,"ענעשעק,

 ?שינעקישנָא רעקיזָאד רעד ןופ ןכירקסורַא ללכב זיַא'ס ןעוו

 רעטקעלּפטנַא-טשינ ךָאנ ַא ,"עירעטסימ, ַא ךָאנ זיא ךַאז עצנַאג יד זַא

 ןיוש ןעמ זיא טָא סָאװ עלַאמ .רעכיז ףיוא טשינ טסייוו רענייק סָאװ ,"דוס,

 רָאּפ ַא וו רעמ -- טרָאד ןעזעג ןעמ טָאה סָאװ ?הנבל רעד וצ ןגיולפעג

 ...טרָאד ןענופעגסיוא טשינרָאג לייוורעד ןעמ טָאה "ךעלדנייטש,

 ןעילפ לגייפ תונחמ ןוא גנַאגפיוא-האובת טימ דלעפ ַא ףיוא ךיא קוק טָא

 קיזומ סעמעוו רעטנוא .ץנַאט ןקיד'הוודח ַא ןיא יוװ ,דָאהַארַאק ַא ןיא ןביוא

 רעד זיא רעוו ,רעטסעקרָא רעכלעוו ,ייז רַאפ טליּפש רעוו ? ייז ןצנַאט

 .,ידנַאמרָא ,רעטלָאו ,יקציוועסוק ,יקסוװוָאקָאטס ,ינינַאקסָאט -- טנעגיריד

 ילפ ןוא םענ שטָאכ -- ייז טימ ןצנַאט-טימ ױזַא ךיז טליוו סע ? ןייטשנרעב

 ןָאק רע ,רעכיוו ַא יו ,לענש טפיול גוצ רעד !רעטצנעפ-ןָאגַאװ ןכרוד סױרַא

 ...ץנערוקנָאק ןייק ןגָארטרַאפ טשינ

 ,"רַאטס רעווליס, ןעמָאנ םענייש ןטימ ,עלענַאב ןיימ ,ףיול ,ףיול

 םעד רימ ייב טסעוו וד ;ןפלעה טשינרָאג ריד טעוו'ס ;ןרעטש רענרעבליז

 ,עקַאט טסיב וד !ןשיװּפָא טשינ דָאהַארַאק-לגייפ ןקיד'הוודח םנופ קורדנייא

 ןוא ךעלדער ףיוא טסילפ ,"לגיופ, רעקידנעילפ ַא ךיוא ,עלענַאב ןיימ

 דָאהַארַאק-לגייפ םוצ .סָאד יו רעמ טשינ טְרָאפ רעבָא -- סעניש ענרעזייא
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 רענרעזייא ןַא :טסיב וד סָאװ סָאד ןביילב ןזומ טסעוו וד .טשינ וטסמוק

 םיא טסריפ ,שטנעמ םעד טרָאפמָאק טסיג .רעמ טשינ ןוא סָאד -- לגיופ

 וטסנָאק דרע רעד ןופ רעכעה ךיז ןביוהפיוא רעבָא ,ןכַאילש עטייוו רעביא

 ענרעזייא יד ףיוא ,רעדער ענעגייא ענייד ייב ןטלַאה ךיז טזומ -- טשינ

 ,סעניש

 ליואוו ַא .טנייה ןיוש זיא טָא ןוא -- ןטכענ ןעוועג זיא טשרע טָא ,ונ

 ,ןָאטסלרַאשט ,אנַאװַאס ,ליװנָאסקעשזד ,ימַאימ :רימ געוו רעטנַאקַאב

 ,ןעגנוזעג בָאה ךיא ואוו טעטש ץלַא .עיפלעדַאליפ ,רָאמיטלַאב ,ןָאטגנישַאװ

 טימ ךיז טנגעגַאב .לָאמ עכעלטע רָאנ לָאמנייא טשינ -- סעיצקעל ןטלַאהעג

 ,עלערוטלוק רעקיניוו ןוא עלערוטלוק ,ןשטנעמ  יילרענעדיישרַאפ

 ןוא ןרעהעג ענייפ טימ ןשטנעמ :סעקַאטסָארּפ ןוא עטנעגילעטניא

 זיא םעד .טייז רעטרעקרַאפ רעד ןופ ןשטנעמ ןוא -- ןקַאמשעג עטריניפַאר

 םעד ןוא ןרָאװעג ןלעפעג -- רַאוטרעּפער ןיימ ךיוא ןוא -- ןעגניז ןיימ

 ןייז ףרַאד'מ -- "םיעג יהד ןיא לֶא סטיא, ? רענַאקירעמַא רעד טגָאז יוו .טשינ

 ...ץלַא ףיוא טיירג

 ןעמעוו .קרָאי וינ ןופ ןַאּפש ַא -- קרַאונ ןיא גוצ רעד ןייטש טביילב טָא

 ,ןוז סעל'הנח .טשינ םענייק וצ ? ךיא רָאפ ןעמעוו וצ ןוא -- ןטרָאד ךיא בָאה

 ,רעטכָאט ענעטָארעג סעל'הנח ,טור ןוא .רעטסעשטסעוו ןיא טניואוו ,רוטרַא

 עיזיוועלעט טימ ןעמונרַאפ זיא יז ואוו ,דואווילַאה ןיא טניואוו ,יטנַאק טור

 ? ךיא רָאפ ןעמעוו וצ -- ָאט .סיוואומ יד ןוא

 ןוא עטנעָאנ ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ ךס ַא קרָאי וינ ןיא בָאה ךיא ,סיוועג

 ,םינזח ,סרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ,רעגניז ,רעביירש ,ןרָאיטקַא -- עכעלטייוו

 עקיצנייא יד .טשינ ייז ןענייז "שיילפ ןוא טולב , ןגייא ןייק רעבָא ,ןטנעגיריד

 ךיא ןעמעוו -- עלעקניכ ,קרָאי וינ ןיא בָאה ךיא סָאוװ ,עניזוק "לקיטש,

 רעטעברַא יד ןיא טנרעלעג ךיז טָאה ןוא עלעדיימ גנוי סלַא ךָאנ קנעדעג

 םעד, סיווָאליּפרַאק םירמ טרימַאלקעד ןייש רעייז ךיוא טָאה ןוא ןלוש גניר

 ױזַא טקנוּפ -- "רעדמערפ רעד , ס'בייל ינַאמ ןוא "עקשוּפ קַאבַאט סנדייז

 קידווע'נח ץנַאג ַא ךיוא טציא ךָאנ זיא ןוא -- ןיײלַא ןעוועג זיא יז יוװ ןייש

 ..."שיילפ ןוא טולב , ןגייא טרָאפ -- ךָאד ,עניזוק "לקיטש , ַא ,ָאי -- לבייוו

 ...דימת ןטנוזעג ַא ןוא ,גָאט ןטוג ַא רימ טָאה לייוורעד ,ונ

 קרָאי וינ ןייק ימַאימ ןופ געוו ןפיוא ,1976 ,יַאמ רעט-5 ,"רַאטס רעווליס,
 י .ג ,1976 ,10 ינוי ,טייהיירפ ןגרָאמ,



 ינדרי יכדרמ 252

 ?גנַאזעג ַא ןגָארט רימ ,

 רעד סָאװ ,רעכיב-גנַאזעג עלַא יד ןופ שרעדנַא תמאב זיא רעדיל-סקלָאפ

 טשינ זיא סע .ןבעגעגסױרַא טָאה גניר-רעטעברַא ןופ לײטּפָא-סגנודליב

 םענעדישרַאפ ןופ ןוא רעדיל עשידיא ענע דישרַאפ ןופ גנולמַאז ַא ךָאנ םתס

 ןופ הנווכ ןוא ליצ ,עבַאגפיוא עטמיטשַאב ַא ָאד טעז ןעמ רָאנ ,רעטקַארַאכ

 ,גניר-רעטעברַא ןופ לײטּפָא-סגנודליב

 םעניא ייס ןוא ןעזסיוא םעניא ייס ךוב ַא ןופ גנוריצ ַא ךיוא זיא סע

 ןוקית םעיינ ַא ןגָארקעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל יד ןופ בײלקּפָא ןשילַאקיזומ

 -ןָאדרָאג הנח ןירעלעטשנעמַאזוצ רעד ןופ טנעה עשילַאקיזומ יד רעטנוא

 טקנוּפ ןוא ,רענעטָארעג ַא רָאג זיב זיא רעדיל יד ןופ בײלקּפָא רעד .קעטָאלמ

 -סיוא יד -- רעדנוזַאב דיל רעדעי ןופ גנולדנַאהַאב יד ךיוא זיא ןטָארעג ױזַא

 יד ןוא סעיצַארעטילסנַארט יד ,ןעגנוצעזרעביא עשילגנע עצרוק יד ,ןשטייט

 ,דיל רעדעי וצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענייז סָאװ ,"ןדרָאקַא-רַאטיג , עלעיצעּפס

 יד ןיא זיא ערַאטיג יד תמחמ ,רעקיטכיוו ַא זיא וטפיוא רעטצעל רעד

 ,קעטָאלמ-ןָאדרָאג הנח ןוא ןרָאװעג טכירעגפיוא קרַאטש ןרָאי עטצעל

 טנגוי רעשידיא רענַאקירעמַא רעד טָאה ,טייצ רעד ןופ סלוּפ םעד קידנליפ

 :רַאטיג, יד ןופ םרָאפ רעד ןיא הנתמ עקיסַאּפ יד טָא ןגָארטעגרעטנוא

 | ."ןדרָאקַא

 -עג ןוא עטסשימייהעגנייא ,עטסנעש יד ןופ טײטשַאב גנולמַאז יד

 עגנַאל ןענייז סָאװ ,רעדיל:רעטעברַא ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא עטסקַאמש

 טציא ,םלוע ןשידיא ןכעלמיטסקלָאפ םייב ןּפיל יד ןופ רעטנורַא טשינ ןרָאי

 ,יד ןופ ךיוא ןרעוו ןעגנוזעג ןוא ןעמונעג ןענעק רעדיל עקיבלעז יד ןלעוו

 :סנַארט יד קנַאד ַא -- 'ףלַא; ןשידיא ןייק טשינ וליפַא ןענעק סָאװ

 .ןעגנוצעזרעביא עשילגנע עצרוק ענעגנולעג יד ןוא סעיצַארעטיל

 ןבעגעג זיא סע -- ךוב-גנַאזעג עקיזָאד סָאד טגָאמרַאפ הלעמ ַא ךָאנ

 יד ןופ סעיפַארגָאיב יד טימ ךיוא ריז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג יד ןרָאװעג

 זיא סָאד .ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םירבחמ ערעייז ןופ סעיפַארגָאינ יד טימ ,רעדיל

 .וטפיוא ןַא יא ,גנוניישרעד עיינ ַא יא

 גנַאזעג ַא ,ןבעל ןשידיא ןופ תורוד עלַא ךרוד -- "גנַאזעג ַא ןגָארט רימ,

 ןוא :רעטעברַא עשידיא ןופ עבַאגסיוא עקיטציא יד זַא ,ךיא זומ ןגָא ||
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 לָאמ ןייק ןבָאה רימ .ערענַאיצולָאװער ,עלַאנָאיצַאנ :ןפמַאק עשידיא ןופ

 ןופ ןטייצ עטסרעווש יד ןיא ,דיל רעזנוא ןעניּפש וצ טרעהעגפיוא טשינ

 םעד ןּפיל ערעזנוא ףיוא גנַאזעג טימ ןעגנַאגעג רימ ןענייז עטכישעג רעזנוא

 .ןגעקטנַא ןבעל

 ,ןרעטלע ןופ ּפָא טמַאטש יז זַא ,ןסיוו טנגוי עשידיא רענַאקירעמַא יד לָאז

 יד רַאפ רָאנ ,ןיילַא ךיז רַאפ זיולב טפמעקעג ןוא טבעלעג טשינ ןבָאה סָאװ

 ןענעקַאב ךיז יז לָאז .טייהשטנעמ רערָאג רעד ןופ ,ןעמעלַא ןופ ןסערעטניא

 ןיא סעמַאמ ןוא סעטַאט עשיטנַארגימיא ערעייז סָאװ ,רעדיל יד טימ

 ןוא רעווש ןעוועג ייז זיא'ס ןעוו וליפַא ןעגנוזעג -- ןעגנוזעג ןבָאה עקירעמַא

 -רעווש זַא ,ןסיוו יז לָאז .המשנ רעד ףיוא יורג ןוא ,ןצרַאה ןפיוא רעטיב

 ןוא ערענעש ַא ןעיוב ןפלָאהעג גנַאזעג רעייז טימ ייז ןבָאה ,ָאד קידנעווע רָאה

 .עקירעמַא ערעסעב

 :םיקלח ןיינ ןיא טלייטעגנייא זיא "גנַאזעג ַא ןגָארט רימ , ךוב סָאד

 ;"עביל ַא ןָא ךיז טבייה ןענַאװ ןופ , ;"ןרָאי-רעדניק עסיז ,ןרָאי-רעדניק,

 ענעדלָאג סָאד  ;"השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמ ַא, ;"ףיוא טכַאװ, ;"םייחל,

 ַא ָאד טָאה ריא ."יח לארשי םע , ;"ליטש גניז , ;"ןעגניז עלַא רימָאל , ;"דנַאל

 ןיא ,טלַאהניא ןיא ,םערָאפ ןיא ,רילָאק ןיא -- דיל ןשידיא ןופ טינשרעווק

 רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא דיל רעדעי .עידָאלעמ ןיא ,שטיינק ןיא ,רעטקַארַאכ

 .לײטּפָא ןקירעהעג ןופ םַאר

 בייל-השמ "ליטש גניז , ןופ םַאר רעד ןיא ןײרַא ךיז טסַאּפ סע ןייש יו

 טשינ רעד סָאװ ,"גרַאב ןרעטנוא ןייגרעטנורַא טעוװו ןוז יד , דיל סנרעּפלַאה

 וצ ןפַאשעג טָאה ןעמָאי ןעב טנעגיריד ןוא רעקיזומ רענעברָאטשרַאפ גנַאל

 קיציא ןעניפעג ךיוא ריא טעװ לײטּפָא ןקיבלעז ןיא ,ןוגינ ןקיטכערּפ ַא םעד

 ןוא 'םיוב ַא טייטש געוו ןפיוא , :סעדַאלַאב ערעלוּפָאּפ ייווצ סרעגנַאמ

 | ,"םַאזנייא

 יד ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא ןענייז "דנַאל ענעדלָאג סָאד , לײטּפָא ןיא

 ,ק"לאומש , :'ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא; :"עניזוק ענירג יד , :רעדיל

 ,דָאש ַא ."דניק ןיימ ףָאלש , ס'מכילע םולש ;"עלעגניא ןיימ , ;"קיילאירבג

 -השמ יוװ דיל קיטכערּפ ַאזַא טזָאלעגסיױוא טָאה קעטָאלמ-ןָאדרָאג הנח סָאװ

 שוריפב ךיז טלָאוװ דיל עקיזָאד סָאד ."דנַאל םענעדלָאג ןיא , ס'נרעּפלַאה בייל

 ,טסַאּפעגנײרַא ןטרָאד

 ַא ןעוועג זיא לָאמ ַא, לײטּפָא רעד ךיוא זיא טלעטשעגפיונוצ ןטָארעג
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 השמ :"טניירפ ןיימ ,על'השמ , ס'גיטריבעג יכדרמ טניפעג ןעמ ואוו ,"השעמ

 רעד ןופ רבחמ רעד ןבעגעגנָא טשינ טרעוו סע) "לדנרעטש , סי'קַאבלוק

 םעד , סײקסווַאשַאװ .מ ןוא (ןַאמסנעב והיתתמ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,קיזומ

 ,"ןרערט סרענלימ

 יד טימ ,'ףיוא טכַאװ, זיא לײטּפָא רעטנַאסערעטניא רָאג זיב  ַא

 םעד ןגעוו עדַאלַאב יד ;"האווצ ןיימ , סטַאטשלעדע דוד :רעדיל עקידרעטייוו

 .ש ;"עכָאס רעד ןיא , ס'רעזנוצ םוקילא ;"טרעקעל שריה , רעטסוש רענליוו

 טימ ,'ןמיה-גניר-רעטעברַא , ס'ניסעיל .א ;"העובש , עשידנוב יד סיקסנַא

 טשינ ליוו ךיא , ס'קעדַאלװ .ב ;רענזָאּפ ריאמ ןופ קיזומ רעטסַאּפעגוצ טוג

 לכימ ןופ קיזומ רענעטַארעג רעייז רעד טימ ,'ןטייק ענרעזייא ןייק

 ,טרַאבלעג

 ,עגַארפ יד עקַאט זיא סָאד טָא ?"עביל ַא ןָא ךיז טבייה ןענַאװ ןופ,

 :לײטּפָא ןקיזָאד ןופ רעדיל יד ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןייז טוג ױזַא ריא טפרַאד

 זיא ריּפַאּפ , ;'ןליּפש עביל ַא עדייב רימָאל , ;"עלעזייר , סגיטריבעג יכדרמ

 ןוא "ךעלעשרַאק עצרַאװש , ;"ךעלעקטירַאגרַאמ , ס'רואינש ןמלז ;"סייוו ךָאד

 ,ּפָא ךיז טליּפש "עביל , יד עכלעוו ןיא ,רעדיל ךָאנ ןוא ךָאנ

 "שובל , רעד רעבָא ,רעדיל עטנַאקַאב טוג ץלַא ןיוש ןענייז סָאד ,תמא

 ןבָאה םירבחמ יד סָאװ ,םעטָא םעיינ ַא טליפ ריא ,רעיינ לגָאּפש ַא סעּפע זיא

 ,ןזָאלבעגניײרַא ייז ןיא

 .י.נ ,1972 ,} .צעד ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 רעלייצרעד רעשידיא-שיטעווָאס רעד
 סינּפיק קיציא

 ,סינּפיק קיציא רעלעטשטפירש ןשיטעװָאס-שידיא ןטסואווַאב םעד

 -טנגוי ןרעייט ןיימ ןגעוו ןטקַאפ רָאּפ ַא ןבעגרעביא זיולב ליוו ךיא

 ,טניירפ

 עלעטעטש-טרובעג ןיימ טזָאלרַאפ ךיא בָאה 1920 טסברַאה בײהנָא

 -מוא יד .עסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןופ ץענערג רעד ףיוא טגיל סָאװ ,ענשעווָאלס

 ןופ עיפַארגָאיב עכעלריפסיוא ןייק ןביירש וצ טשינ ָאד ךיז ביילק ךי א
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 -רַאפ וצ ןבירטעג -- לגניא ןקירעי-ןצרעפ ַא -- ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןדנעטש

 ַא ןוא ךעלרעטסעווש ערעגניא ייווצ טימ עמַאמ ַא ןזָאלרעביא ,םייה יד ןזָאל

 רעשיגַארט ַא זיא ,(עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא עטַאט רעד) לרעדורב ןיילק

 .ןדייר טציא ךיא ליוו םעד ןגעוו טשינ רעבָא .ןײלַא ךיז רַאפ לטיּפַאק

 בָאה ךיא סָאװ ,העידי רעצרוק ַא ןופ קורדנייא ןרעטנוא טציא ביירש ךיא

 טציא ךיז טניפעג סינּפיק קיציא זַא ,"טייהיירפ-ןגרָאמ , רעד ןיא טנעיילעג

 .ווָאטַארַאס טָאטש רעד ןיא

 יד ךיא בָאה ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןפיוא לַאפנָא ןקיטולב ס'רעלטיה טניז

 ןיימ ןגעוו ייס ןוא עלעטעטש-טרובעג ןיימ ןגעוו ייס טכַארטעג טייצ עצנַאג

 .סינּפיק קיציא ריע-ןב ץבושח ןוא ןרעייט

 ןַא יו רעמ ליפ ךָאד רעבָא ,רימ וצ רענעגייא ןייק טשינ זיא רע

 רע .טנרעלעג םיא ןופ ךס ַא רעייז בָאה'כ .רימ וצ ןעוועג רע זיא רענעגייא

 -דיילטימ ןוא טייקסטוג ןייז קנַאד ַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ קידנעטש ךימ טָאה

 ןייז טימ ךיוא יוו ,ןזײװסױרַא םענייא ןדעי וצ טגעלפ רע סָאװ ,ןליפעג

 ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,טײקנסַאלעג ןוא טייקיאור רעכעלנייוועגרעסיוא

 ,טשטנעבעג

 םעד םוחנ קיציא -- ןעמָאנ סנטַאט ןפיוא עקינייא םיא ןבָאה ןפורעג

 .סעקביל קיציא -- ןעמָאנ סעמַאמ רעד ףיוא לייט ַא ןוא ,סרעברַאה

 ןבעל ,"לדלעוו, ַא ןיא ,טָאטש רעד רעסיוא טייוו ייז ןבָאה טניואוועג

 םעד ןגעקטנַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,(לָאטיּפש) "עצינלָאב , רעטיור רעד

 ַא טימ ,הריד רעמעוװקַאב רעסיורג ַא ןיא ,ךַאד םענירג םעד טימ "טסָאלָאװ,

 ךיז טָאה ,בוטש ןופ טייז ַא ןָא ,ץעגרע ןטניה ;טנָארפ םעד וצ לדנטרעג

 לעפ עסַאנ ואוו ,ףיוה ןסיורג ַא טימ טלגנירעגמורַא ,עינרַאברַאה יד ןענופעג

 ןשירפ ןופ חיר רעד .ןוז רעד ןגעק ןענעקירט קידנעטש ךיז ןגעלפ

 ,"ענּפַאװ; רעטרעכיױרעגסױא טימ טשימעגסיוא ,רעדעל "ןטלכעקעג;

 ןרָאװעג טצונַאב ןענייז סָאװ ,"ערָאק , רעטנקירטעגרעביא ןוא "סטכעגעשזד,

 .טפול רעד ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,"ןטכוי, ערעווש יד ןטעברַאסיוא םייב

 ןעווע ג טייז ןייא ןופ זיא סרעזנוא לטעטש סָאד סָאװ ,ןעוועג קילג ַא זיא סע

 טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,דלַאװ-ענסָאס ןטכידעג ַא טימ טלגנירעגמורַא

 עכלעוו ,תואובת ײלרעלַא טימ רעדלעפ ענירג ןגיוצעג ךיז טייוו ,טייוו ןבָאה

 ןוא עינַאברַאה ס'מוחנ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טפול ערעווש יד ןבָאה

 .ןעקנורטרַאפ -- םורַא סעינַאברַאה ערעדנַא יד ןופ ךיוא
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 יו טעמכ ךיז טָאה ,"עציניש , ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,"לדלעוו ,, סָאד

 -ץניא "טקוקעגניײרַא ,, טָאה ןוא גנוניואוו רעסיורג ס'מוחנ טימ טצענערגעג

 טָאה סָאװ ,רעטצנעפ עקיטכיל ,עטיירב ,עסיורג יד ךרוד בוטש ןיא קיניײיװ

 .ןעזסיוא "ןשיצירּפ , ַא ןבעגעגוצ ריא

 ייווצ עפרַאש ,דרָאב-לצרעה רעצרַאוװש ןייז טימ ,םוחנ רעטָאפ ס'קיציא

 ,סיוא טשינ לָאמנייק ךיז טפָאלש סָאװ ,"ץירּפ , ןזייב ַא ןופ קילב ַא טימ ,ןגיוא

 רעד רעביא טייק רענעדלָאג ןוא ןעמערב עטזָאלעגּפָארַא-טכידעג יד טימ

 ןיא רעבָא .טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ קורדנייא םעד:טָא ךייא ןיא טָאה ,לױזמַאק

 ַא ןעוועג רָאנ זיא רע .רעזייב ַאזַא ןעוועג טשינ םוחנ זיא ץתמא רעד

 רעגנערטש ַא -- ןוא עטַאט רעגנערטש ַא ,ןַאמ רעגנערטש ַא .רעגנערטש

 ...סָאבעלַאב

 ,טעברַאעג עינרַאברַאה ןיא ןע'מוחנ ייב ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא יד

 ...טייקגנערטש ןייז רַאפ טַאהעג ביל טשינ םיא ןבָאה

 ןופ עטשרעבייא סָאד ןעוועג ייז ייב ,עמַאמ ס'קיציא ,עקביל זיא רַאפרעד

 יז טָאה םענייא .ןילַא טייקסטוג יד ןעוועג זיא עקביל םורָאו .לסיוטש

 ןטלגערּפעג שימייה טימ טרימשַאב ,טיורב ןוועזַאר קיטש ַא ןגָארטעגוצ

 ךלימ זָאלג ַא ,רַאב ַא ,לּפע ןַא ןעגניירבוצ יז טגעלפ ןטייווצ ַא ;סטכַאמעגנייא

 !המשנ עטוג ַא :טרָאװ ןייא טימ --

 ןײג טגעלפ רע .דיא רעכיוה ןוא רענטלַאטש ַא ןעוועג זיא םוחנ

 ןעוועג זיא סע .עדריוו ךס ַא טימ ןוא טירט יד טעמכ ןלייצ ,עקנילָאװַאּפ

 רע זַא ! עקַאט רע זיא סָאד רעדָא ,לעטשנָא זיולב זיא סָאד יצ :ןגָאז וצ רעווש

 ַא טכייל רָאנ ,ןלעטשּפָא טשינ ךיז רֶע טגעלפ ,טנגעגַאב ןצעמע סַאג ןיא טָאה

 טעוו ןעמעלַא טימ טשינ תמחמ .רעטייוו ןענַאּפש ןוא ּפָאק ןטימ ןָאט לקָאש

 ...ןדייר ןלעטשּפָא ךיז רע

 ,טסירגַאב ןעמעלַא טימ ךיז יז טָאה ,סַאג ןיא ןייג טגעלפ עקביל זַא ןוא

 טָאה יז .טוט ןעמ סָאװ ,טכַאמ רע סָאװ טגערפעגסיוא ךיז םענייא ןדעי ייב

 ךיז טָאה רעצעמע רָאנ יו .טנַאה ענעפָא ןַא ןוא ץרַאה טיירב ַא טגָאמרַאפ

 סע יז טָאה לָאמַא .ןפלעה וצ עטשרע יד ןעוועג יז זיא ,ףליה ןיא טקיטיײנעג

 ,ןסיוו ןייז ןָא -- לָאמ ךס ַא ןוא ןסיוו סנַאמ ןטימ ןָאטעג

 ןיא ייס ןוא ןעזסיוא ןיא ייס -- עמַאמ רעד ןָא ןטָארעג ןעוועג זיא קיציא

 עריא ,לכיימש ריא זיולב טשינ ןעמונעגרעביא ריא ןופ טָאה רע .רעטקַארַאכ

 -רעסיוא ריא ךיוא רָאנ ,טייקסטוג ןוא טײקטרַאצ ריא ,ןגוצ-טכיזעג עווָאטַאמ
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 ,טכַאזַאב ןוא ליטש ןדייר טגעלפ רע .טײקנסַאלעג ןוא טייקיאור עכעלנייוועג

 סָאװטע ּפָאק םעד ןטלַאהעג רע טָאה ,ןשטנעמ טימ ךיז ןענעגעגַאב םייב

 .ןעלכיימשרעטנוא טמעשרַאפ-בלַאה טגעלפ ןוא ןזָאלעגרעטנורַא

 וצ זיא עלַא ןופ רעבָא .בוטש ןיא רעדניק עכעלטע ןעוועג ןענייז ייז

 יד ,עקניד -- רעטסעווש יד ןופ ערעטלע יד ןעוועג טנעָאנ קרַאטש ן'קיציא

 ייווצ עקיזָאד יד .סעקביל הניד ןירעטכיד עשיטעווָאס עטנַאקַאב עקיטציא |

 טשינ טיהעגּפָא ןקיציא טָאה עקניד .טַאהעג ביל קידלַאוװעג ךיז ןבָאה רעדניק

 ביוא .עמַאמ עטסיירטעג יד יו רָאנ ,רעטסעווש עיירטעג עטוג ַא יו זיולב

 ,ןטַאט םייב ץ'לעוּפ ןענעק טשינ סע טגעלפ ןוא ךַאז ַא טלָאװעג טָאה קיציא

 -וצ טָאה עקניד זַא ןוא .ץעקניד ייב ןץ'לעוּפ טנעקעג טכייל רָאג סע רע טָאה

 וליפַא -- שרעדנַא ןגָאז וצ טגַאװעג טשינ בוטש ןיא רענייק טָאה ,טמיטשעג

 יד ןעוועג שיטקַאפ זיא עקניד םורָאו .עטַאט רעגנערטש רעד טשינ

 ןיא רעדניק יד ןקיש :ןגרָאזַאב גנידצלַא טגעלפ יז .זיוה ןופ עטסָאבעלַאב

 ,ייז רַאפ בוט-םוי ףיוא ךעל'מישובלמ רעדיינש םייב ןלעטשַאב ,ןײרַא רדח

 ץכַאוװש ַא ןעוועג זיא ,עקביל ,רעטומ יד -- .טסעג ןמענפיוא ,ןקַאב ,ןכָאק

 .ןָאט טרָאטעג טשינ ךַאז ןייק טָאה ןוא ץרַאה ןפיוא

 זיא רע ואוו .ןָאט ריר ַא טשינ ךיז ץעקניד ןָא טגעלפ ,רעדיוו ,קיציא

 עצנַאג סָאד ןעוו ,תבש סרעדנוזַאב .ןעמונעגטימ יז רע טָאה ,ןעגנַאגעג

 "לדלעוו , ןקיאייברעד ןיא ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ ,טלַא ןוא גנוי ,לטעטש

 טָאה ,ץ'קיציא טרָאד ןעזעג טָאה'מ דלַאביװ זיא ,"ריצַאּפש , ןקיד'תבש ןפיוא

 ,ןײלַא ןריצַאּפש עדייב ייז ןגעלפ לָאמַא .ץעקניד טייז ןייז ייב ןעזעג ךיוא ןעמ

 ,םירבח ךָאנ טימ ןעמַאזוצ לָאמַא ןוא

 רענייז עטַאט רעד םיא טָאה ,"הוצמ:רב , ןרָאװעג זיא קיציא ןעוו

 ןופ .ןליּפש וצ טנרעלעג םיא טָאה עקַאט ןײלַא רע .לדיפ ַא ,הנתמ ַא טפיוקעג

 :ךיא קנעדעג ,ןליּפש טרעהעג ן'קיציא בָאה ךיא סָאװ "סעיציזָאּפמָאק , עלַא

 תנשוש , ןוא "ירדנ:לכ , ,"הוקתה, ,"קָאשטעּפירּפ ןפיוא , סײקסווַאשרַאװ

 ,ץקיציא ןופ "ןרעמונ:טרעצנַאק , עקידנעטש יד ןעוועג ןענייז סָאד ."בקעי

 רע ...,ןרָאוװעג ןדנואוושרַאפ קיציא זיא גָאט םענייש ןייא ןיא -- טָא ןוא

 ןיא טשינ קנעדעג ךיא .ןענרעל הבישי ַא ןיא ץעגרע ןרָאפעגקעװַא זיא

 רָאי רָאּפ ַא טימ זיא רע ןעוו זַא ,רעבָא קנעדעג ךיא .הבישי רעכלעוו

 ןופ טכַארבעגטימ ךיז טימ רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ טרָאד ןופ רעטעּפש

 זיא םעד ןופ .ןגָארט ןליוּפ ןיא ןדיא יד יוװ ,ַאזַא "עלעטיה , ענדָאמ ַא טרָאד
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 ןיא תובישי יד ןופ רענייא ןיא טנרעלעג טָאה רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןעוועג

 ,ןלױּפ

 ,סנטשרע .שרעדנַא רָאג ןעזעגסיוא קיציא טָאה ןעמוקמייהַא ןייז ךָאנ

 ןופ רֶע טָאה ,סנטייווצ ןוא ,לדרעב שירפ ַא ןטישסיוא ןעמונעג םיא ךיז טָאה

 -וצ םיא טָאה סָאװ ,ןגיוא "עקיטכרָאפ-סטָאג, רַאּפ ַא טכַארבעגטימ טרָאד

 ...ןעזסיוא ןקיד'הנושמ ַא לסיב ַא ןבעגעג

 לטעטש רעזנוא זיא ,ןקוקוצמורַא ךיז טַאהעג טייצ טָאה'מ רעדייא רעבָא

 םעד טצעזעגּפָארַא טָאה ןעמ :הרושב רעטוג רעד ןופ ןרָאװעג טקעווע גפיוא

 ךיז טָאה'ס זַא ,ןצרַאה ןפיוא ךעליירפ ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא !"רעסייק,

 ...ןצנַאט וצ םענייא ןדעי טסולגעג

 ?קיציא ןוא

 ,"הבישי, יד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאו ,רוחב רעמורפ סיוא טרעוו רע

 -עג סָאד רעבָא ! טסינויצ לקיטש ַא -- טרעוו ןוא סעציילּפ יד סיוא טכיילג

 ףיוא ןענַאטשעג טשינ טלָאמעד זיא דנַאלסור ןיא טייצ יד .גנַאל טשינ טרעיוד

 -עגנָא ןבָאה ןשינעעשעג יד .ןטייב ןיא רדסכ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז .טרָא ןייא

 ,ןלַאעדיא עיינ טימ רעצרעה יד ןוא ןעקנַאדעג עשירפ טימ תוחומ יד טליפ

 ןופ ,ווָאקרַאכ ןופ ,וועיק ןופ ,עװקסָאמ ןופ ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה ןטניוו עיינ

 טלַאה קיציא .ןרָאװעג ןסירעגטימ קידלַאװעג זיא ןעמ עכלעוו ןופ ,סעדָא

 יד ןופ זנוא וצ טייגרעד סָאװ העידי רעיינ רעדעי רַאפ ןרעיוא ענייז ןפָא

 םעד ךיז טימ ןעגניירב ןטניוו עיינ יד !ּפָא טשינ טייטש רע .תומוקמ עטייוו

 !טייצ רעד טימ טימ:טייג קיציא !עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ "גנילירפ,

 סיורג ַא זנוא ייב ןרָאװעג זיא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןלַאפ ןטימ

 ןרָאװעג-ריואוועג ןעמ זיא גָאט ןרעדנַא ןדעי ."ןעײטרַאּפ , ףיוא שינעטערעג

 ,ןדנירג ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,"ײטרַאּפ , רעיינ ַא ןופ

 !ןָאטעגּפָא זנוא ייב ךיז טָאה טלָאמעד סָאװ

 ,רעקידווע'נח ,רענייש רעד וצ ןעוועג טנעָאנ לייוורעד זיא קיציא

 ןיא טרעדלישעג ןייפ ױזַא טָאה רע סָאװ -- ! יזוב -- לדיימ רעוװַארעשטוק

 "געט ןוא םישדח, ךוב ןייז

 -ץעג ךוב סָאד טָאה סָאוװ רעדעי ?ן'יזוב טשינ סע טקנעדעג רעוו --- ! יזוב

 !ןעגנוזַאב יז טָאה רע ךעלרעדנואוו יו ,ץ'יזוב טוג טקנעדעג ,טנעייל

 .י.1 ,1943 ,.נַאי ,"רוטלוק עשידיא
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 רעגניז רעד -- ןַאמשרעה יכדרמ ןזח
 שמיטש רענעדלָאג רעד טימ

 -ןדיא סָאד סָאװ םינזח עטסערג יד ןופ רענייא ,ןעמָאנעפ רעשי'נזח

 ,תורוד ןופ ךשמב ןבעגעגסױרַא טָאה םוט

 רעלַאעדיא רעד ןוא ררושמ רענעריובעג ַא ןעוועג זיא ןַאמשרעה ןזח

 ןכיילג ןייז טעמכ טָאה סָאװ ,טייקנייש רענעטלעז ַא טימ רָאכ ַא רַאפ ןזח

 רעשי'נזח רעטסרעווש רעד ,ָאלָאס-רָאטנַאק ַא ןעלדנַאהַאב רע טגעלפ ,טשינ

 ןוא ןלַאוװרעטניא ןופ סעיצַאניבמָאק עטסריצילּפמָאק יד טימ וויטַאטישטער

 ,רעבליז טימ דלָאג ןרָאװעג ליומ ןייז ןיא זיא ,סעיצַאלודָאמ

 ןייק טכַארבעג רעהַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןַאמשרעה

 -סקלָאפ עכלעזַא לעיצעּפס ,דיל-סקלָאפ עשידיא עקיצרַאה סָאד עקירעמַא

 ןזעיגילער בלַאה רעדָא ןזעיגילער ןייר ַא ןגָארטעג ןבָאה סָאו רעדיל

 ןסַאמ ןעמוק ןגעלפ ןטרעצנָאק ענייז וצ .ןסַאמ עשידיא יד רַאפ ,רעטקַארַאכ

 ןרָאװעג ןענייז סדרָאקער ענייז ,ןטנעגילטניא ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ ,ןשטנעמ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא "סרעלעס טסעב;

 ןופ טסנוק רעד ןיא .תונזח ןופ ץנירּפ רעד ןעוועג זיא ןַאמשרעה ןזח

 עטלַא יד .ץַאלּפ ןקיטרַאנגײא ץנַאג ַא ןעמונרַאפ ןַאמשרעה טָאה תונזח

 ַא טלעוו רעד ןופ קעװַא זיא ןַאמשרעה יכדרמ ןזח ןופ טיוט ןטי

 רע .ןעזסיוא ןשירעלטסניק ַא םיא ייב ןעמוקַאב ןבָאה תואחסונ עווָאברַאקס

 -שיריל םענייש ןטלעז ַא ,עמיטש עלופגנַאלק ,עקיטפַאז ַא טגָאמרַאפ טָאה

 ןַא טימ ןוא שילַאטעמ ןעגנולקעג טָאה רעכלעוו ,רָאנעט ןשיטַאמַארד

 ןרַאפ יא טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא עמיטש ןייז .סנַאנָאזער ןכעלנייוועגרעסיוא

 .ןכיילג ןייז ךיז וצ קינייו רע טָאה ןזח סלַא .עניב טרעצנָאק רַאפ יא ,דומע

 .ןסעגרַאפ טשינ סע טעוװ ,ןעגניז םיא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעמעוו

 ַאזַא ,גנַאלק ןופ טײקטמעטיַאב ַאזַא ,עזַארפ ןופ טייקרָאלק ַאזַא ,תוקיתמ אזַא

 .טײקמערַאו טימ ןגָאלשעג טָאה ןעגניז ןייז ןופ .גנַאזעג ןופ טייקטכייל

 ןייז ןופ טלקייקעג ךיז ןבָאה ןלערט עקידלרעּפ ןוא רענעט ענרעבליז ערָאלק

 סגנילירפ ןפיוא ןגיובנגער רעקידנרילָאק-ךייר ַא יו ,עמיטש רענעטעמַאס
 ,למיה

 רעבָא רע זיא ,ןויטַאטישטער ענעגייא ןופ רעפעש ןייק טשינ ןײלַא
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 ַא סמענעי ןופ רעשטייטסיױוא רעטסעב רעד סלַא טנכעררַאפ ןעוועג

 ָאּפמָאק ַא סמענעי ןופ רעגערטרָאפ רעטנכייצעגסיוא ןוא וויטַאטישטער

 .עיציז

 ,"םירבד ולא ,, ןעגניז דרָאקער ןייז ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעמעוו

 -סקלָאפ ענייז רעדָא "לאללהמ ןב איבקע , ,"םויב 'ד ךורב , ,"הימש ךירב,

 טָאה רע עכלעוו ,ערעדנַא ןוא "עלעדוד ַא, ,"תבש ףיוא לד'נזח ַא, רעדיל

 ןופ ,ןָאט ןופ טייקנייש ַא רַאפ סָאװ טימ -- סדרָאקער ןיא טקיבייארַאפ

 -סיוא עלַא יד סע טגניז שטנעמ רעד טיײקשילַאקיזומ ןופ ,רילָאק ןופ ,גנַאלק

 ןוא ,ןח ןוא טנַאלַאט ,המשנ ליפיוו ,ץרַאה ליפיוו ,סעיציזָאּפמָאק עטנכערעג

 רע ץנַאלג רעשיטסיטרַא ןוא טייקרָאלק רעגיטכערּפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 ןייז רעביא לָארטנָאק ןכעלרעדנואוו ַא טגָאמרַאפ רע .סױרַא ייז טגניירב

 עשילַאקיזמ עלַא טימ ךַאז ַא ןבעגרעביא ןופ טייקנייש יד ןוא עמיטש

 .תועונת ןוא ןשטיינק

 ךַאפנייא ךָאד זיא סָאד .ןעוועג טלַא רע זיא רָאי קיצפופ ןוא ייווצ

 סָאד ןעוו ,טציא ? גנוי ױזַא ןברַאטש רָאג רעלטסניק ַא געמ יוװ !ךעלקערש

 ןיא ןוא עינעמור ןיא טעליוקעגסיוא ןרעוו ןדיא ,בורח טרעוו ןבעל עשידיא

 ךָאנ סױרַא סע טפור ,רעלטסניק רעשידיא רעד ךיוא ייז טימ ןוא -- ןלױּפ

 ...וצ טשינ ךָאד ןעמוק עיינ ןייק לייוו ,סָארדרַאפ רעמ ךָאנ ,קיטייוו רעמ

 סע זיא ךיז טכוד קירוצ גנַאל טשינרָאג ןוא ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 יד ןרָאפוצ ןעמוקעג טייצ ןייא ןיא ןענייז עקירעמא ןייק ןעוו ,זעוועג

 טימ ןעמַאזוצ .טכַארבעגסױרַא טָאה םוטנדיא סָאד סָאװ ,םינזח עטסנעש

 השמ ,ןַאמטיור דוד ,ןיטרַאוװק :םינזח יד ןעמוקעג רעהַא ןעייז ןע'נַאמשרעה

 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ץנַאלג ,קישטניּפ ,רַאמשטערק והילא ,גרעבנייטש

 רענַאקירעמַא עשידיא ןיא דיירפ ןוא טכיל טכַארבעגנײרַא תונזח רעייז טימ

 ערעווש ןיא טלָאצַאב ןגָארקעג ןענווַאד ןייז רַאֿפ טָאה ןַאמשרעה .ןעמייה

 עמַאס ענייז ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע .סרעלָאד רעטנזיוט

 טימ ,טייקשירפ טימ ןעגנולקעג טָאה ענייז עמיטש יד .ןרָאי עטסקידנעילב

 .גנורעטסײגַאב ןוא ץנַאלג ןכעלטנגוי

 -ץעמַא ןיא קידנעמוקרעבירַא ןַאמשרעה זיא "ןזח טָאטש , רענליוו םענופ

 רע .רעגניז רעשידיא רעטמירַאב-טלעוו ַא ןוא ןזח-טלעוו ַא ןרָאװעג עקיר

 ןוא ערעּפָא רעד וצ עמיטש ןייז טימ ןגָאלשרעד ךיז טנעקעג טכייל טָאה
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 -סקלָאפ ייב ,ןטלַאהעג ךיז טָאה רע רעבָא ,ָאזורַאק רעשידיא ַא טרָאד ןרעוו

 .תונזח ייב רקיע רעד ןוא רעדיל

 ןוא ןעק רעדעי סָאװ טסנוק ַא סעּפע טשינ תונזח זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא

 יו רעמ ךָאנ -- דומע ןרַאפ ןריובעג ןייז ףרַאד'מ .ןעמענ םעד וצ ךיז געמ

 .עניב רעד רַאפ רעלטסניק רעד

 (טנַאקַאבמוא עטַאד) ,"רעלדָא רעדענעק,

 ליּפש -טרָאװ ןופ רעּביירש רעד -- דלָאג ןַאמרעה

 טָאה סע ואוו ,זיוה םייב ףיוה ןפיוא טצוּפעגסיוא-קיד'תבש ןענַאטשעג

 עשירפ ףיוא יא טרַאוװעג ןבָאה ןוא ,ּפמעק ןופ סיפָא רעד ןענופעג ךיז

 ןשיווצ .טכַאנרַאפ ןליק ןפיוא יא ןוא ,תבש:-ברע ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ ,טסעג

 ,רעטכיד עטנַאקַאב עשידיא ייווצ ןענופע ג ךיוא ךיז ןבָאה טסעג ךעלדער יד

 ,ןציוו טלייצרעד ,טסַאּפשעג ,טדערעג טָאה'מ .קידייל ןענַאטשעג טשינ זיא'מ

 רעד ךיוא .שרעדנַא סעּפע טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא לדער רעדעי

 רעדלימ ַא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,למיה רעקידרעמוז:טימ רעיולב רערעטיול

 :סעּפע טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ,טסעג יד ןופ ּפעק עטורעגסיוא יד רעביא

 רעד ןופ ןרעטילּפש עטרילָאק טימ טלקניפעג קידנגיובנגער טָאה רע

 ,ןשעל ןיא ןטלַאהעג ךיז םַאזגנַאל טָאה סָאװ ,ןוז רעקידנעייגרעטנוא

 טָאה רעכלעוו ,קָארט ַא ןרָאפעגנָא זיא ןעמעלַא םעד ןופ ןטימ ןיא

 טָאה ,ןייטש ןבילבעג זיא קָארט רעד ןעוו .ןײרַא ּפמעק ןיא ךלימ טכַארבעג

 ,וװַאוװשז ַא ןרַאשסױרַא ןעמונעג ךיז ךלימ טימ ןענַאק עסיורג יד ןשיווצ ןופ

 ןופ שטנעמ ַא ,לרעיױּפ רעניַארקוא ןַא ןופ ןעזסיוא ןַא טימ ,עלעשטנעמ ץרוק

 עצרַאװש עטכידעג עצרַאוװש ּפָאק ַא טימ ,וויטימירּפ קיטש ַא ,דרע רעד

 עטרעביושעצ עטכידעג ַא ןוא ,שזָאי ַא ייב יו ,רָאה עקירעטשעטלטַאּפעצ

 רעטניה ןופ טקעטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,זדלַאה ןטעטסַארכעצ ַא טימ ,דרָאב

 ַא ןָא ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ ,דמעה רעיולב רעטעליּפשעגרעדנַאנַאפ ַא

 יו ,טסעג עלַא ןוא ,טנַאה רעד רעטנוא ןטלַאהעג רע טָאה לקער םעד ,לקער

 יו דלָאג זיא טָא ,ָא, :רָאכ ןיא ןעירשעגסיוא ןבָאה ,רענייא

 ןענייז טסעג ךעלדער .קירעביוב ּפמעק ןיא ,קיטיירפ ַא ןעוועג זיא ס })
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 ,"דלָאג, ןעיור קיטש םעניא טקוקעגנייא ךיז ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 יד ,ךוליה םענדָאמ ןייז ןוא ןעזסיוא ןשירעוּפ ןוװַאקישט ןייז טכַארטַאב

 ןייק טשינ ,סעווניר יוװו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ךעלעזייה עצרוק עקיכעלייק

 טלעװקעגּפָארַא טָאה סָאװ ,ןּפיל יד םורַא לכיימש ןשידניק ,עטסערּפעגסיױא

 ,ךעלעגייא עקידנעשטשילב ,דרָאב רעטרעביושעצ רעצרַאװש רעד רעביא

 רעביירש רעד סָאד זיא, :ןטנַאקַאב ַא ייב ןָאטעג גערפ ַא ךָאנרעד בָאה ןוא

 "ִּל ךלָאג ןַאמרעה

 ּפָאק ןטימ לקָאש ַא טימ טשרעוצ טרעפטנעעגּפָא טָאה רעטנַאקַאב רעד

 -- רע זיא סָאד , :רעטרעוו יד טימ ןבעגעגוצ ךָאנרעד טָאה רע ןוא ,"ָאי , ףיוא

 "! רעטיירדעצ רעד

 ןוא קוק םענייש ןייק טשינ טגנַאלרעד םעניימ ןטנַאקַאב םעד בָאה ךיא

 -קזוח רעד ןוא גנוקרעמַאב ןייז ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא רימ .קעוװַא ןיב

 טלָאװ טגָאזעג טָאה רע סָאװ סָאד ןעוװ וליפא -- םינּפ ןייז ףיוא עלעכיימש

 ...תמא ןעוועג

 רע .ןץ'דלָאג רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ רעצעמע טָאה טנװַא ןיא רעטעּפש

 ַא ייב יו ,ךעלעגייא עקידנעשטשילב ענייז טימ ּפָא טסעמ ַא ןבעגעג ךימ טָאה

 ןייז טימ רעקידנכַאל ַא ךָאנרעד טָאה ןוא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ,עלעזיימ

 ? ריא טנייז סָאד ,עלעיָאב ,יעס , :ןָאטעג גָאז ַא ןּפיל יד םורַא לכיימש ןשידניק

 ןבָאה טרָאד ףרַאד'מ ?לַאיָאר רעד ןיא טשינ סעּפע ךייא ןעמ טעז סָאוװרַאפ

 יו ריא יו ,סעיַאב עכלעזַא

 ןיהַא ךימ טעווימ זַא -- טגערפעג קירוצ םיא ךיא בָאה -- ,טקנעד ריא --

 ?ןזָאלנײרַא

 ַא ןוא רעױּפ רע'תמא ןַא עקַאט ךָאד ריא טנייז ,עלעיָאב ,ױזַא ביוא ---

 ?ָאסָאגַארפ עשירַאנ ַאזַא טגערפ ריא זַא ,ּפָאק רעבָארג

 קיטומ-טוג ױזַא ןעגנולקעג טָאה ,טגָאזעגסױרַא סע טָאה רע יוװ ןָאט רעד

 יד ןייז רימ ייב טנעקעג טשינרָאג טָאה סע זַא ,שירעדורב-טוג ױזַא ןוא

 זַא ,ןקרעמַאב ָאד ףרַאד ךיא םגה ןקידײלַאב ךימ ןלעוװ ןופ עגַארפ עטסנעלק

 ןופ דייר עכלעזַא טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג זיא סָאד

 זערַאז בָאה ךיא .טנעקַאב ָא-טשרע-טָא ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ןשטנעמ ַא

 ןוא רעלציּפש םעד ,טײקװַאקישט יד ןוא םיא ןיא טייקשרעדנַא יד טליפרעד

 רעטניה ןגעלעג זיא סָאװ רעבָא ,גנילטיישרַאפ ןוא רעפיטש םעד ,רעלציוו

 טָאהמ .טשרע רעטעּפש ןענופעגסיוא זייוולייט ךיא בָאה סָאד ,םעד
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 ףיוא םיא טימ ןייג ,ןײלַא םיא טימ ןייז ,טנעָאנ רָאג ןייז ץ'דלָאג טימ טפרַאדעג

 ,ןשטנעמ רךס ַא ןשיוװצ טשינ ,לקניוו ַא ןיא םיא טימ ןציז רעדָא ,ריצַאּפש ַא

 .ייןעניפעגוצסיוא סָאד ידכ

 טלעטשעגרָאפ ךימ דלָאג טָאה ,טסעפקערב ךָאנ ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 ןעמעוו בילוצ רעּפמעק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םולש ,לקָאנב םענייש ןייז רַאפ

 םענופ ףיול ןיא "דנע-קיוו, ןדעי ףיוא קירעביױב ןייק ןעמוק טגעלפ רע

 .ןָאזעס-רעמוז

 רעד ,ינדרי רעד זיא סָאד -- רעױּפ םעד טימ ךיז ןעקַאב --

 גָאז ַא רע טָאה -- !ָאידַאר רעד ףיוא טעוװועשוב סָאװ ,רעגניז רעניטסעלַאּפ

 רימ וצ ךיז ןוא טלטיוררַאפ לסיבַא ךיז טָאה לגניא סָאד .לדניז םוצ ןָאטעג

 :שילגנע ףיוא ןפורעגנָא

 ,גניגניס רוי קיַאל יַא .ָאידייר יד רעוָא וי וט גנינעסיל ןיב וועה יַא --

 ! סידָאלעמ ןעיניטסעלעּפ יהד ,ילעשעּפס

 טייטשרַאפ עקרוש רעד ?שידיא ףיוא םיא וצ טשינ וטסדער סָאװרַאֿפ --

 ,ןפורעגנָא םיא וצ שי'רבח ךיז רע טָאה -- !ךיוא שידיא

 ש"רבח לדנוז סָאד טָאה -- ,דרָאב יד ןרעשּפָא טסעוװ וד זַא --

 עטנעָאנ ייווצ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,דרָאב רעד רַאפ ןטַאט םעד ןעמונעגנָא

 לעוו ךיא זַא ,וצ ריד ךיא גָאז -- דניק ַא טימ עטַאט ןייק טשינ ,םירבח

 !שידיא ןדייר טלָאמעד

 טקוקעגנָא ךיז קידנעלכיימש ןוא קיטומטוג ןבָאה לדנוז ןטימ עטַאט רעד

 רַאלָאד ןָאילימ ַא ןעוועג טרעוװו זיא סָאװ ,דליב ַא -- ןרעדנַא םעד רענייא

 !ןקוקוצנָא

 וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא לגניא סָאד .ןײלַא ןבילבעג רימ ןענייז רעטעּפש

 ,רעּפמעק עּפורג ןייז

 טפָאּפ רע ? לדרעב רעדנָאלב רעד טימ ץעגייש רעד ץעגרע זיא ואוו --

 טָאה רע .ןָאטעג גערפ ַא רימ ייב דלָאג טָאה -- ?רעױּפ רעד יאדווַא ךָאנ

 ,רעטכיד-טסעג ייווצ יד ןופ םענייא טניימעג

 ןיוש זיא רֶע זַא -- ןפורעגנָא םיא וצ ךיז ךיא בָאה -- ,ךיז טכַאד --

 .ןרָאפעגקעװַא ירפ ץנַאג טנייה זיא רֶע ,ָאטשינ

 םענייז גיוא ןטכער ןטימ ןוא גיוא ןקניל םעד טערומשזרַאפ טָאה דלָאג

 ךיא יצ :קפוד םעד ןּפַאטנָא רימ ייב קידנלעוו ,טקוקעגנָא ףרַאש ךימ רע טָאה
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 םיא בָאה ךיא סָאװ ,תמא ןַא עקַאט זיא סע רעדָא ,סעװָאטַאק םיא טימ ביירט

 ,טגָאזעג סָאװ רָאנ

 ךימ טָאה -- ? טסנרע עקַאט סע טניימ ריא יצ ,טסַאּפש ריא ,עקרוש --

 ,טגערפעגרעביא דלָאג

 שובייל ףיוא טקידיײלַאב ךיז טָאה רע .טסנרע ץנַאג סע ןיימ ךיא --

 ןבעגעג רעטַאעט ןיא טכַאנרעדפיוא ןטכענ םיא טָאה רע סָאװרַאפ ,ץרערעל

 רע יו ,ןעמונעגפיוא רערעל טָאה עגעלָאק ןייז תעב ,"םינּפ תלבק, ןטלַאק ַא

 ,קילַאיב רעטייווצ ַא ,לידבהל ,ןעוועג טלָאװ

 ךיז דלָאג טָאה -- ?טשינ ָאד ריא טייטשרַאפ סָאװ ,ּפָאק רעשירעיוּפ ---

 ףיוא זיא שובייל רעד זַא ,טשינ ןעד טסייוו ריא -- .לכיימש ַא טימ ןפורעגנָא

 ?ָאסָאגײרַאב םיא

 .טרעפטנעעג קירוצ ךיא בָאה -- .טשינ סייוו ךיא ,ןיינ --

 -טמוק ָאט .עקרוש רע'תמא ןַא ךָאד ריא טנייז ,עלעיָאב ,ױזַא ביוא ָאט --

 טעברַא רעד ןיא ןעמענ ךייא טרָאד ןעמ טעוװו ,לַאיָאר ןיא רעבירַא עקַאט עשז

 !יַאג רעלעגער ַא ןרעוו טייצ רעד טימ טעוװ ריא ןוא ןײרַא

 םעד ףיוא זגורב ןעוועג זיא רערעל שובייל סָאװרַאפ השעמ יד --

 ךיא ןיב ,רערעל רעשידיא ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,רעטכיד ןקיזָאד

 ךיוא ןוא ,לַאיָאר רעד ןיא טשינ אקוד רעבָא ,רעטעּפש ןרָאוװעג ריואוועג

 יד ןופ רערעל ןשידיא ןטנַאקַאב ַא ןופ רָאנ ,ן'דלָאג ןַאמרעה ןופ טשינ

 ןרָאי ןבעג טעוו רעטשרעביוא רעד זַא סָאװ ,השעמ ַא זיא סע .ןלוש עשידיא

 -סיוא ןוא ןעלזיּפשפיוא יז ןעמ טעװ ,טייהנגעלעג יד ןכַאמ ךיז טעװ סע ןוא

 ...תוכיראב ןדייר ריא ןגעוו ןוא יינספיוא ןרעטפול

 ,דלָאג ןַאמרעה וצ קירוצ םוק ךיא

 ,ןעזעג טפָא ץנַאג ךיז רימ ןבָאה טייצ רָאי קילדנעצ ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 טּפַאכעג ,ןטפעשעג-רעכיב עטלַא יד םורַא ןעמַאזוצ ןסעזעג ,טנגעגַאב ךיז

 ךס ַא ןבָאה רימ ןוא טכַאנייב טעּפש וינעווע דנָאקעס ףיוא ןריצַאּפש עצרוק

 טשינ ןוא טרעקרַאפ דימת דלָאג ןַאמרעה טָאה טדערעג שטָאכ ןוא .טדערעג

 זיא ןיימ רעד .ייברעד ןיימ ַא ָאד זיא'ס זַא ,טליפעג טָאה ריא רעבָא ,רָאלק

 ידכ ,טײקרָאלק-טשינ ןוא טייקטרעקרַאפ רעד טימ ךיז ןליּפשרַאפ וצ :ןעוועג

 ,רוכיש ַא יו טקנוּפ טָא -- ןסעּפע ךס ַא רעדָא ,סעּפע ןקעדרַאפ וצ טימרעד

 ,..תורצ ענייז ןעקנירטרַאפ וצ טימרעד ידכ ,לזעלג ןיא ןיײרַא ךיז טזָאל סָאװ

 -טשינ ,ןעגנושױטנַא ,ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ-ןייר :ןייז ןעק סע
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 -החּפשמ ,טנגוי ,טייהדניק ,ןעגנַאלרַאפ ,ןעגנוטסעמרַאפ ,ןרעגַאב עטליפרעד

 ,ןעגנובעלרעביא-הביבס :ןייז ךיוא ןעק סע ןוא ;רעּפַא ןַא ,ןשינעטלעהרַאפ

 -טרעווילגרַאפ ,טייקרירטסורפ ,למיש ,טייקיטליגכיילג ,טײקטסוּפ עקימורַא

 ,טײקשירעכַאלּפָא ,גנואיצַאב עלַאיגעלָאק עטכעלש ,םזיניצ ,טײקטלַאק ,טייק

 ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ קזוח ,ןטרעוו ןוא ןלַאעדיא סיפ יד טימ ןטערט סָאד

 ,טייקידלזיילק ,גנידצלַא ןעגנילשנייא ןײלַא ןלעוװו סָאד ,טײקשירעּפַאכרַאפ

 לסיש סָאד ןטלַאה סָאד ,סעּפע ןסינעג וצ ךיוא ןטייווצ ןייק ןזָאלוצ טשינ סָאד

 ןוא -- עקילק רענעגייא רעד רַאֿפ רעדָא ,ךיז רַאפ רָאנ דובכ ןוא הסנרּפ טימ

 ...ךָאנ סָאװ עלַאמ

 ןעגנובעלרעביא הביבס יד ייס ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ יד ייס

 ןטרָאס עדייב .ןגָארטוצרעבירַא רעווש וצ ןשטנעמ עסיוועג רַאפ ןענייז

 ;ןסקַאמילק ענעדישרַאפ וצ -- ןריפ ןוא -- ןריפ ןענעק ןעגנובעלרעביא

 ַא -- רעטירד ַא ;רוכיש ַא טרעוו רעטייווצ ַא ;התימ ַא ןָא ךיז טוט רענייא

 ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ רעטפניפ ַא ןוא ,ריקיניצ ַא -- רעטרעפ ַא ;רעלבמעג

 ...ןוַאלק --

 זַא ,טניימ רע םורָאװ .ןוַאלק רעד זיא ,עלַא ייז ןופ רעטסשיגַארט רעד

 -רעפעג סנוַאלק םעד .ןײלַא ךיז טרַאנ רע רעבָא ,םענעי ּפָא טרַאנ רע

 -- םירסומ עטסגרע יד ןענייז ייז .ןגיוא ייווצ ענייז ןענייז ,אנוש רעטסכעל

 ןרָאבעג טשינ ךָאנ זיא סע !קיניײװניא םיא ייב ךיז טוט סע סָאװ ןלייצרעד ייז

 רעד ,קעלַאשרַאמ רעד ,ץל רעד ,ץַאיַאּפ רעד ,ןוַאלק רעד ןרָאװעג

 ןוא ןליוהרַאפ ןענעק לָאז סָאװ ,רעליּפש ןוא רעלציוו רעד ,טנַאידעמָאק

 טנייש סָאװ ,המשנ ןייז ןופ לגיּפש םעד ןעוװָאקרַאפ ןוא ןעטוקרַאפ ,ןקעדרַאפ

 ...ןגיוא ייווצ ענייז ךרוד סױרַא

 םענופ לָאר יד -- טליּפשעג ןוא -- ןליּפש טלָאוװעג טָאה דלָאג ןַאמרעה

 רע טוג יוו רָאנ ,עקירעמַא ןופ סַאג רעשירַארעטיל רעשידיא רעד ףיוא ןוַאלק

 ןפוא םושב ריא טימ רעבָא רע טָאה ,לָאר עקיזָאד יד טליּפשעג טשינ טָאה

 ענעגרַאברַאפ ענייז ןופ גנַאזעג ןץ'תמא םעד ןקיטשרעד טנעקעג טשינ ןפואו

 ענייז ךרוד ןעגנוזעגסױרַא קידוװעליּפש ןוא קילַארטש טָאה סָאװ ,סענורטס

 יו ןוא !ךעלעגייא עקידנעגנירדכרוד-ףרַאש עגולק ,עקידנעשטשילב ייווצ

 רעטסכעלרעפעג סצַאיַאּפ םעד ,ןרָאװעג טגָאזעג ָאד רעירפ ןיוש זיא סע

 ...םירסומ עטסגרע יד ןענייז ייז -- ןגיוא ייווצ ענייז ןענייז ,אנוש

 סָאװרַאפ ,ךעלטקניּפ ןגָאז ןוא רעגניפ ןיימ ןגיילקעװַא טשינ ןעק ךיא
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 ,קעלַאשרַאמ םענופ לָאר יד ןליּפש וצ ןבילקעגסיוא טָאה דלָאג ןַאמרעה

 ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ תמחמ זייוולייט סע רע זיא ןרָאוװעג זַא רעבָא

 קפס ןייק רָאג זיא םעד ןיא -- ןעגנובעלרעביא הביבס תמחמ זייוולייט ןוא

 ...ָאטשינ

 ןיא ,עפַאק ןיא ,סַאג ןיא ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא זיולב טשינ ןוא

 ןייז ןיא ,ףרָאד ןיא ןוא טָאטש ןיא ,םירבח ןוא טניירפ ןשיווצ ,ןַארָאטסער

 טלָאװעג דלָאג ןַאמרעה טָאה ,ךוליה םענדָאמ ןייז ןיא ןוא ןעזסיוא ןוװַאקישט

 ,רעלציוו ןוא רעלציּפש םעד ,טנַאידעמָאק םעד -- טליּפשעג ןוא -- ןליּפש

 םעד -- טליּפשעג ןוא -- ןליּפש טלַאװעג רע טָאה ןביירש ןייז ןיא ךיוא רָאנ

 ! גנילטיישרַאפ ןוא רעפיטש-דנַארג

 ענייז ןופ ךיירגינעק םעד ןיא ,טיבעג ןשירעביירש ןפיוא ,ָאד ךיוא רעבָא

 ןליּפש ןייז טימ ,ךיז ןלעטשרַאפ ןייז טימ רע זיא ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 ץתמא םעד ןקיטשרעד וצ חוכב ןעוועג טשינ לַאפ ןייק רַאפ ןוַאלק םעד

 ךוב ןייז !םענייז טנַאלַאט ןשירעביירש ןקידלדורּפש םענופ גנַאזעג

 עקינייא סָאװ ,"ןבעל שידיא , גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא ,"ךעל'השעמ,

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז זַא ,תועט ןסיורג ַא ייברעד ןכַאמ ןוא ,ןעניימ

 ןענייז ןעמונעג ךות ןיא זַא ,רעד זיא תמא רעד רעבָא ,רעדניק רַאפ לעיצעּפס

 ןענייש ,ענעסקַאוװרעד רַאפ ,רעמ ךָאנ רשפא ןוא ,ןטסָאמעגנָא ױזַא טקנוּפ ייז

 !דלָאג -- ץתמא טימ ךיוא רָאנ ,טײקיטרַאנגיײא רעייז טימ זיולב טשינ

 :עלהשעמ ןגולק םעד ן'דלָאג ןַאמרעה זיולב טשינ ריא טליפ ָאד

 טימ ,ןושל ןלעניגירָא טימ ,דיײר עגולק טימ טלקניפ סָאװ ,רעלייצרעד

 ,טײקשירעלַאמ ,טײקכעלדליב ,ןצירּפש ,ןכירטש ,ןלַאפנייא עלעניגירָא

 ,רעטכיד םעד ץ'דלָאג ןַאמרעה ךיוא רָאנ ,טייקטיישרַאפ ,קיטסַאטנַאפ רעכייר

 /צנעגייא ןַא ,ןָאט םענעגייא ןַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאוװ ,טעָאּפ םעד

 טדייל סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא חסונ ןקידוועליּפש ןוא טייקידוועגניז

 ןוא טייקשיטיכנָארב ליפוצ ןופ ,טײקנזָאלבעגנָא ןוא לעטשנָא ליפוצ ןופ

 | | ...טייקטכירבעג

 סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ךיוא דלָאג ןַאמרעה טָאה ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןעייסע ענייז טימ ךיז טנעקַאב) טסיאייסע רעקידנליּפש ןוא רעקיטרַאנגיײא

 ,גנַאגוצ ,םענַאב םענעגייא ןַא טימ (!"רעביירש עשידיא 12, ןעמַאנ ןרעטנוא

 ןוא -- טעז ריא ,ןרעינַאמ ןוא ןָאט ,ברַאפ ,טלַאהניא ,םרָאפ ,גנושטייטסיוא

 -ביירש ןייז ןופ טײקיטרַאנגיײא יד ןוא טסעמרַאפ םעד -- ריא טליפ רעמ ךָאנ
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 טצנַאלג ענייז טייקשילרעטסיוא יד .ןרענַאשז ענייז עלַא ןיא טעמכ טסנוק

 זיא רע !שידיא ױזַא ךָאד -- ןוא שרעדנַא ױזַא זיא רע .ןגיוא יד רַאפ שממ

 טימ ,ליּפש ןוא ברַאפ טימ ,ץירּפש ןוא טכיל טימ ,גנואעז רעטרילָאק טימ לופ

 ןוא טרָאװ ןשירעדניפרעד טימ ,גנַאזעג ןוא גָאז טימ ,קיטסַאטנַאפ ןוא גנַאלק

 -- טייקטסנרע רעטריזיליטסיד טימ ,ןוא ,סַאּפש ןוא סונעג טימ ,דליב

 טָא ןענעק טּפיוהרעביא .גנואיידרַאפ רעטכייל ןוא תוטשּפ טימ טלקנירּפשַאב

 ךוב ןטנָאמרעד רעירפ ןיוש ןייז ףיוא ןרעוו טגָאזעג ןכַאז עלַא יד

 ."ךעל'השעמ,

 קיצרַאה זיא ןוא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןייש רעייז זיא ךוב סָאד ,בגָא

 ינוז ןופ ,סעיצַארטסוליא עװַאקישט ןוא עקידוועליּפש-טסכעה טימ טי'נחיַאב

 .רעלטָאק לסָאי םענעמוקעגמוא-שיגַארט ןגנוי םעד ןוא דוָאמ

 -וועליּפש ,ענייפ עטנַאמרעד ייווצ עקיזָאד יד ןופ סעיצַארטסוליא יד ןופ

 ןענַאטשרַאפ ָאי אקוד ןבָאה ייז זַא ,ןעז וצ זיא רעלטסניק עשידיא עקיד

 ,ןקסעטָארג ,ןשטיינק ,ןע'נח עקיד'הנושמ ענייז עלַא טימ ן'דלָאג ןַאמרעה

 רָאנ ,סַאג רעד ןופ ןדיא םענופ ,רענעייל םענדָאמ ןוא ריפפיוא ןוװַאקישט

 ןופ סַאג:רעביירש עשידיא יד ,ןגָאז וצ ױזַא ,"ןטכיש ערעכעה , יד וליפא

 ...ןעמענַאב ןוא ןליפ ,ןייטשרַאפ ,ןעז טנעקעג טשינ טָאה ,עקירעמַא

 -וינ, ןופ רָאטקַאדער רעד ןענַאטשרַאפ ן'דלָאג טָאה רעמ ךָאנ רעבָא

 ץדלָאג טָאה רעכלעוו ,ןַאמביל קחצי עגעלָאק ,יטַאלבנכָאװו רעקרָאי

 ןיא קידנבױהנָא ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענייז עלַא םורַא ךיז וצ טעילוטעג

 רעזנוא , רעטעּפש ,"ךוב רעזנוא, ךָאנרעד ,"גנַאגפיוא ,, ,לַאנרושז ןטימ 2

 .?טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ , ןוא "רעטעלב בוט-םוי עיינ, ,"קלָאפ

 גַאלרַאפ רעטנָאמרעד רעירפ רעד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ָאד לָאז

 טשינ טָאה ,"ךעל'השעמ , ךוב סָאד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,"זבעל שידיא,

 ךָאנ ,ײטרַאּפ ,גנוגעווַאב ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק זיא סע רעכלעוו וצ טרעהעג

 טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמביל עגעלָאק ןקיבלעז םעד לָאמַא רעדיוו

 :עמַא עטמירַאב ערעדנַא ןוא "ףָאנק, אלַא גַאלרַאפ ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ

 ,ןגַאלרַאפ רענַאקיר

 ןופ סרעציווָאה ערעווש יד רַאפ "טכייל ,, וצ ןעוועג דיא דלָאג ןַאמרעה

 .רַאפ ןוא ענעסעזעגנייא יד רַאפ ,הביבס רעשירַארעטיל רעגיה רעזנוא |

 -יטיסילבוּפ ,סעיצקַאדער עשידיא יד ןופ "רעדניק-טסעק , עטעסַאוװק

 יו ,טשינ שרעדנַא ןענעק עכלעוו ,סעקילק יילרענדישרַאפ יד ןוא ןרוטנעגַא
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 ..."עירעליטרַא רערעווש , טימ רענעייל ןשידיא םעד ןסישַאב ןוא ןסיש קר

 ןייז טימ יא ,עימעהָאב ןייז טימ יא רעדיוורעד ןעוועג ייז זיא דלָאג ןַאמרעה

 טרעוו סָאװ ,טייקשרעדנַא ןייז טימ ללכב ןוא ,קנַאדעג ןוא טרָאװ ןופ ליּפש

 רעדָא טייקשירענָאיצולָאװער ןימ רעדעי יוװ ,"תומה-םס , רַאפ ָאד טכַארטַאב

 ,..טפמישַאב ןוא טפמעקַאב ,טקירדרעטנוא ףרַאש טרעוו טייקשירעפמעק

 ןופ רענייב יד ןיא ןסערפעגנייא ליפיוזַא ףיוא ָאד ךיז טָאה ובַאט רעד

 זַא ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןדעי ןופ ,רָאטקַאדער ןדעי ןופ ,רעביירש ןדעי

 טפור ,םָארטש ןגעק ךיז ןלעטש ןופ ,שרעדנַא ןייז ןלעוװ ןופ ךוזרַאפ רעדעי

 -- תועשר ךיוא ,לָאמַא ,ןוא .קזוח רעדָא ,קיטירק עפרַאש ,עקיליווזייב סױרַא

 ביוא ,הסנרּפ ןופ ךיוא ןבױרַאב וצ ןוא קיטסייג ןטכינרַאפ וצ טסעמרַאפ ַא

 ...שרעדנַא ןייז ליוו סָאװ ,םעד ,ןעק ןעמ רָאנ

 ןוא רעטבעלעג-שיגַארט ךות ןיא רעבָא ,רעקידוװעליּפש רעד ,ָאי

 ןוא סנייא ,טָאה סָאװ ,(!ינרוג ללה) דלָאג ןַאמרעה רענעברַאטשעג-שיגַארט

 -יטנוַאק-סגניק םעניא םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא ךעלנייּפ ,ייווצ

 זיא ,ץרוטש :ךרַאמ ַא ןופ ןקיטייוו עפרַאש יד רעטנוא ,ןילקורב ןיא ,לָאטיּפש

 ןענַאטשרַאפ טשינ זיולב טשינ ,רעביירש ןגעלָאק ענייז ןופ עטסיימ יד ןופ

 ןוא טכַאלעגסיוא שוריפב זיא רע רָאנ ,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ קיטכיר ןוא

 עקיזָאד יד ןשיווצ .ליומ ןטימ ןוא ןעּפ רעד טימ -- ןרָאװעג טָאּפשעגסיױא

 טַאהעג טָאה סָאװ ,רענייא ןענופעג וליפא ךיז טָאה רעביירש עטעסַאווקרַאפ

 םע לכ ינפב ,ייוודָארב-טסיא ףיוא ןַארָאטסער-רעבײרש םעניא ,הזעה יד

 יו ןַאמָאפַארג , :ץדלָאג וצ לוק ןפיוא ןעיירשסיוא ,הדעו

 :.סױרַא רָאלק רעביירש רעקיזָאד רעד טָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,טימרעד

 ןיא סנױזַא סָאװ :טײקנענַאטשרַאפ-טשינ ןוא תוצראה-םע עפיט ןייז ןזיוועג

 רעד זַא -- ןוא "ןַאמָאפַארג, ַא זיא'ס רעוו :זיא רוטַארעטיל ן'תמא רעד

 ,..ןײלַא רָאג רע זיא "ןַאמָאפַארג , רע'תמא

 סע טיײצרָאי רעטנעצ סנעמעוו ,רידַאנ השמ יוװ טקנוּפ ,דלָאג ןַאמרעה

 ןוא ,לסיבַא ןעמוקעג ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא תועובש םעד ןלַאפעגסיױא זיא

 ןיא סרעדנוזַאב רָאג -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ירפ וצ ,ךס ַא רשפא

 ןייק ןגָארטרַאפ טשינ ןעק סַאג:רעביירש עשידיא יד ואוו ,עקירעמַא

 עצנַאג סָאד יוו טקנוּפ ,קיטירק ןייק ,לכיימש ןייק ,ליּפש ןייק ,יירעפיטש

 ,סעיצוטיטסניא עשידיא ,ןעגנוגעווַאב עשידיא ,ָאד ןבעל עשידיא עגיה

 -רוטלוק יילרענדישרַאפ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא-ספליה ,ןעײטרַאּפ עשידיא
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 יטרַאנגייא ןייק ,טײקשרעדנַא ןייק ביל טשינ ָאד טָאה'מ .סעיצַאזינַאגרָא

 ןיק ,ןטרַאנָאט עיינ ,ןעגנורילודָאמ ןייק ,ןָאט םענעגייא ןייק ,טייק

 ,עיפָאזָאליפ עשיריל ,טייקשיכיא ,טייקשירעדניפרעד:-ןושל ,ןסקָאדַארַאּפ

 ןייק ,טסעמרַאפ ,טייקשירפ ,טייקלופרילָאק ,טײקטגַאװעג ,טיײקשילַאקיזומ

 ,םענַאב ןוא גנַאגוצ םעיינ

 עשידיא עגיה יד ןוא ,הביבס עשירַארעטיל עגיה יד ָאד טָאה רעבָא סָאװ

 -רירטסורפ ,טייקטרעווילגרַאפ ,למיש :ביל טָאה יז ,ָא ?ביל ָאי ללכב סַאג

 -טשינ:ךימ-עּפעשט ,טײקטבעלעגּפָא ,ָאוװק-סוטַאטס ,טייקנסעזעגנייא ,טייק

 סָאװ ,ןסקַא ענעבירעגסיוא יד טימ ןַאּפש םענערָאפעגּפָא ןטלַא םעד ;טיײק

 עטרעװַאשזרַאפ יד טימ רעדער ענרעצליה יד ;טעּפירכ ןוא טעּפירקס

 :תונקז טימ םינקז טצעזעגנָא ןציז סע ואוו ,דיוב עשידָאמטלַא יד ;סעניש

 יד רעבירַא טקורעגנָא ןעלטיה ןוא דרעב עטַאװענעטלָאק טימ סעדייז

 ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא ,ךעלדיילק עטלטנָארטעגנָא טימ סעבָאב ןוא ,ןרעיוא

 טימ ,רעזענ יד ףיוא ןוא סעבמָאג יד ףיא ךעלעצרָאװ טימ

 ...ּפעק יד ףיוא סעקּפוק עטעוועצלָאמשרַאפ

 עכעלגעט יד ייס ָאד טליפעגסיוא ןרעוו "הרוחס , ןימ םעד טָא טימ

 ןופ -- רעכיב עטסיימ יד ייס ןוא ןלַאנרושז עשירַארעטיל יד ייס ,ןעגנוטייצ

 ,ןטסיצילבוּפ ןוא ןטסילַאנרושז ,ןטסיאייסע ,ןטסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,ןטעָאּפ

 ,רענעייל ןשידיא ןגיה םעד טכַאנ ןוא גָאט ןעמ טזייּפש ָא-םעד טימ

 ןייא ...קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ,ךעלרעלעט ףיוא "הרוחס , יד טגיילעצ'מ

 ךיז טעיור ,ףָאטש ןקיבלעז םעד טריּפָאק ,רעטייווצ רעד ךָאנ טצנַאט גנוטייצ

 םעד ךָאנ טוט רעביירש ןייא ;עניטעװָאּפ ןוא ביוטש ,למיש ןקיבלעז םעד ןיא

 -טשינ ןעגניזַאב ;דרע רעד רעטנוא ןופ שממ "םיקידצ , סיוא ןבָארג :ןטייוװצ

 ןייא יו -- ס'הביבס ,סרעגייטש ,סנבעל ענעגיולפעג-טשינ ןוא ענעגיוטשעג

 ...םינּפ ןייא טימ טַאהעג ןעמעלַא ייז טלָאװ עמַאמ

 טשינ "םינּפ, ָאםעד טָא ןיא ךיז טָאה דלָאג .ה סָאװ רַאפרעד ןוא

 ,ןענעקרענָא טלָאוװעג טשינ זיולב טשינ םיא טָאה ןוא ןסַאּפנײרַא טלָאוװעג

 ַאזַא ןגָארקעג רֶע טָאה ,טכַאלעגסיוא שוריפב רָאג םיא טָאה רע רָאנ

 זיא סָאוו הביבס רעשירַארעטיל רעטרעסַאווקרַאפ רעגיה רעד ןופ "טינשּפָא;

 רעשידיא רעקידנעקנַאצ ַא רעכיג רָאנ ,טשינ הביבס ןייק רָאג ןץ'תמא רעד ןיא

 ...ןברַאטשּפָא ןוא ןססוג ןיא טלַאה סָאװ ,טבש רעשירַארעטיל

 .י 1 ,1953 ,31 ילוי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ,
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 "לאוגה-ךַאלמ , רעד -- גרעּבנייװ סירָאמ
 "לַאנרושז ןגרָאמ ,, ןופ

 רימָאל !ןעגניז רימָאל !ןסַאג עלַא ףיוא ןצנַאט רימָאל ,ןדיא ,טמו

 !ןעיירש רימָאל !ןעגנירּפש 0

 !!! ַארוה -- לָאמַא ךָאנ ןוא ! דדיה !ַארוה

 ץנַאג ןופ ןדיא ןוא קרָאי-וינ ןופ ןדיא ךיז טיירפ ! החמש עסיורג ַא זיא'ס

 רעד רָאג ןופ ןוא ליזַארב ןופ ,ָאקיסקעמ ןופ ,ַאבוק ןופ ןדיא ךיוא !עקירעמַא

 .החמש רעקיזָאד רעד ןופ ןײטשּפָא טשינ ןרָאט טלעוו

 -- דובכל םייחל ןעקנירט עלַא ריִמָאל

 ןגרָאמ , רעד :ןעשעג סנ רעסיורג ַא זיא'ס ,ןרעה דלַאב ריא טעװ טָא

 ?סָאװ -- ךיז טָאה ,רָאי קיצפופ רעביא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"לַאנרושז

 | ..."גָאט , ןטימ "טקינייארַאפ , ךיז טָאה

 שממ טָאה סָאװ ,(! טייז רעטרעקרַאפ רעד ףיוא) "לאוגה ךאלמ , רעד ןוא

 טשינ ,"הלילח, ,לָאז ,"לַאנרושז ןגרָאמ, רעד זַא ,ןטלעוװ "טגיילעגנייא

 -טוג רעד זיא ,'גָאט, ןטימ 'ןקינייארַאפ , ךיז לָאז רָאנ "ןייגרעטנוא,

 ןופ דילגטימ ,"טסינויצ רעיירטעג , ,דיא "רעלַאנָאיצַאנ רענייש , רעטסואווַאב

 ,תמיק-ןרק ןופ רערושזערט ,עקירעמַא ןיא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד

 קינטיעטסע:לעיר רעכייר ,"קנַאב .סע .וי, רעד ןופ רעצעזנָא רענעזעוועג

 !גרעבנייוו סירָאמ רעטסימ -- "גָאט , ןופ רעבעגסורַא זוא

 רעד ףיוא) "לאוגה ךאלמ, רעד ןבעל לָאז !גרעבנייוו סירָאמ רַאפ ַארוה

 ,רעביירש עּפורג יד ןבעל לָאז ."לַאנרושז ןגרָאמ ,, ןופ (!טייז רעטרעקרַאפ

 םעד "ןעוועטַאר , ןפלָאהעג ץגרעבנייוו סירָאמ "ןרעייט , םעד ןבָאה סָאװ

 !"גנַאגרעטנוא , ןופ "לַאנרושז ןגרָאמ,

 ןייז ןבעגעג טָאה סָאװ ,ןייארַאפ-רעביירש ץרּפ .ל .י רעד ןבעל לָאז

 ! ףיורעד הכרב

 ַא ןדרָאמרעד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ןבעל ןלָאז :ןצרוק ןיא

 !תויתוא עשידיא ןרימָארגָאּפ ןוא גנוטייצ עשידיא

 !!!ַארוה -- לָאמַא ךָאנ ןוא ! דדיה !ַארוה

 !גרעבנייוו סירָאמ רעטסימ עבעל סע

 :רַאפ רעקילײה, רעד ןגעוו ןעגנוזעצ ךיז "ךעלעיָאב , יד ןבָאה ,יוא

 ןופ "ךעלעיָאב , יד ןוא "לַאנרושז ןגרָאמ ,, ןופ "ךעלעיָאב , יד -- "גנוקינייא
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 !סילישזד !סישטריױוק ילַאג ע'תמא !ןלערט שטָאכ טרעהעג !"גָאט;

 ! סָאזורַאק !סילעניטרַאמ

 "לגיופ רעשילגנע , רעד טלערטעצ ךיז טָאה "ךעלעיָאב , עלַא ןופ רעמ

 !!!?שטיּפ , ַא !םולָאק ַא לָאמנייא ןיוש !סעשָאגרַאמ .ש .רד יַאבַאר ,"גָאט , ןופ

 קיצעביז ןיא ןקורדּפָא םולָאק ןקיזָאד םעד טפרַאדַאב טלָאװ "ָאוויא , רעד

 רָאנ ,ןדיא-םתס טשינ ,ןיינ ,ךיז ןסירגַאב ןדיא יוו :טעז טַאנ -- ןוא תונושל

 םעד רענייא טנעה יד ךיז טיג'מ ןוא ךיז טסירגַאב'מ יו -- רעביירש עשידיא

 עטרימָארגָאּפ רעביא ,גנוטייצ רעשידיא רעטעדרָאמרעד ַא רעביא ןרעדנַא

 ! תויתוא עשידיא

 !"גָאט , ןופ לקיטרַא-טייל רעד טנייה

 :טייל רעד ןָא ךיז טביוה ױזַא -- "םיאבה םיכורב ,, עקיצרַאה טימ,

 טימ ןסירגַאב -- 1952 ,רַאונַאי ןט26 םעד ,קיטנָאמ ןופ "גָאט , ןיא לקיטרַא

 עכלעוו ,"לַאנרושז ןגרָאמ, ןופ רענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ יד טנייה

 ןָא טנייה ןופ ןלעוװ ןוא החּפשמ רעסיורג רעזנוא וצ ןעמוקעגוצ טנייה ןענייז

 סָאװ ,גנוטייצ עשידיא (.י .מ -- ?) עטקינייארַאפ יד ןענעייל רעטייוו ןוא

 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןעמָאנ םעד טגָארט

 ןענעפע "לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט ,, ןופ רעמונ ןטשרע ןקיטנייה םעד טימ,

 רעד ןופ (.י .מ -- !!!ייוו ןוא ךָא) עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק םעיינ ַא רימ

 ."עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיא

 העירק ,העירק ,העירק רָאנ ,ןעגנירּפש טשינ ,ןעגניז טשינ ,ןצנַאט טשינ

 !!!ןסייר ןעמ ףרַאד

 "ןָאס קרָאי-וינ יד , זַא ,תויאר ןעמ טגנערב ןגיוא-הנוז ענעשַאוװרַאפ טימ

 טימ "ןָאס ָאגַאקיש , ;'םַארגעלעט-דלריָאוװ, רעד טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה

 -- טימ "שיווייפ לקוי, ;"סמייט ָאגַאקיש,

 ךיז טזָאלרַאפ !תויאר ןיוש ןעמ טניפעג -- ץרש ַא ן'רשכ ףרַאד'מ זַא

 ...סעיָאב יד ףיוא

 ךיילגרַאפ רעד זיא ,גנוטייצ רעשידיא ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,יַא

 דמַאז ןטיש םלוע םעד ףרַאד'מ רעבָא ? סָאוװ עלַאמ -- טשינ ךיילגרַאפ ןייק

 !ןייצ יד ןדייררַאפ ,ןגיוא יד ןיא

 ,רַאונַאי ןט22 םעד ,קיטשרענָאד ןופ זיא "גָאט , ןופ טייז טנָארפ ןפיוא

 רעד ,'טעטסעיַאמ, ןייז ןופ "טנעמטייטס , ַא טקורדעגּפָא ןעוועג ,2

 סעמעוו טשינ סייוו ךיא .גרעבנייוו סירָאמ רעטסימ ,"גָאט , ןופ רעבעגסױרַא
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 ןגרעבנייוו סירָאמ רַאפ "טנעמטייטס , םעד טָאה סָאװ ןעוועג זיא סע טנַאה

 ןעמונעג טָאה יז רעדייא ןרעוו טמיילעג טגעמעג טָאה יז רעבָא ,ןבירשעגנָא

 ,(!טעּפש וצ טשינ ךיוא טציא ךָאנ זיא'ס ןוא) ןעּפ יד

 רעטסימ ,סערעדנַא ןשיוװצ טרָאד טגָאז "טנעמטייטס, םעד ןיא

 :גרעבנייוו

 ןלַאנָאיצַאנ, ַא ןופ דייר שטָאכ טרעה ריא) סענזיב ַא זיא גנוטייצ ַא,

 ,"סענזיב ערעווש ןוא עסיורג ַא ,(! ןדיא

 גנוטייצ ַא זיא ,גרעבנייוו רעטסימ ,"ןדיא ןזיד , ייב !סע זיא סָאד טָא

 "קנַאב .סע .וי, רעד ןצעזנָא יו ,טיעטסע:-לעיר יו ,"סענזיב, ַא יו רעמ טשינ

 ןייק ןופ טשינ טסייוו "דיא רעזיד , ...סעיצַאניכַאמ-סענזיב ערעדנַא ןוא

 רע -- תיב-ףלא ןשידיא ןרַאפ ,טרָאװ ןשידיא ןרַאפ ץרא-ךרד ןופ ,םזילַאע דיא

 !ןַאמסענזיב טיירטס ַא זיא

 ,"עלעפַארגַארַאּפ , ַאזַא רימ ןענעייל "טנעמטייטס , ןקיבלעז םעד ןיא

 :ןדיא "ןלַאנָאיצַאנ , םענייש ןקיזָאד ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ טסכעה זיא סָאװ

 ןעייג סָאװ ,ןדיא עזעיגילער יד ןופ ןליפעג יד ןריטקעּפסער וצ ידכ,

 -רעד "גָאט-לַאנרושז-ןגרָאמ, רעטקינייארַאפ רעד טעוװ ,"גָאט , םוצ רעבירַא

 דיא "רעלַאנָאיצַאנ, רעד) גָאט ןטעביז םעד .ךָאװ ַא געט סקעז זיולב ןענייש

 ךיז טקורד סָאװ ,(.י.ימ -- "תבש, טרָאװ סָאד ןגָאזוצסױרַא ארומ טָאה

 טעוװ ,(.י .מ -- !"טכַאנרַאפ-קיטיירפ, םעד קנעדעג) טכַאנרַאפ-קיטיירפ

 ","לַאנרושז ןגרָאמ , םעד ןָא ,ןײלַא "גָאט , רעד זיולב ןעניישרעד

 רעטסימ 'רערעייט  ןיימ ,קיטנוז ,קיטנוז ,קיטנוז ,קיטנוז רעבָא

 יד ןופ גָאט רעטשרע רעד ,קיטנוז !? קיטנוז ןטימ ןייז טעוװ סָאװ ,גרעבנייוו

 רעטקיניײארַאפ, ַא ןעניישרעד ןביױהנָא קירוצ טעוװ סע ןעוו ,געט סקעז

 גָאטימכָאנ-תבש טשינ ןייז לָאז ,ןקורד ךָאד ךיז טעוװ ,"גָאט-לַאנרושז-ןגרָאמ,

 רעד יו טקנוּפ -- טכַאנרַאפ-תבש רעכיז טנעצָארּפ טרעדנוה רעבָא ,(?)

 סָאד !?"טכַאנרַאפ-קיטיירפ ךיז טקורד סָאװ ,גָאט ןטעביז םעד , ןופ "גָאט,

 !!!ײרערַאנּפָא ךָאד זיא

 ןזָאל טשינ ךיז ןלעוו ןדיא עשיסקָאדָאטרָא ע'יתמא :ךיז טייטשרַאפ

 עשיסקָאדָאטרָא שיתמא יד ייז ןענייז ואוו -- רעבָא .ןרַאנּפָא ןוא ןריפרַאפ

 ןוא ןדיא-לוש ,םינבר ,תובישי ,םיקידצ ,םייבר ערעזנוא ןענייז ואוו !? ןדיא

 ןגייווש סָאװרַאפ ! ? ּפָא טשינ ךיז ייז ןפור סָאװרַאפ !?ןדיא עלַאנָאיצַאנ םתס

 טעדרָאמרעד לָאז גנוטייצ עשידיא ַא זַא ,טזָאלרעד ייז ןבָאה סָאװרַאפ ! ? יז
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 טרימָארגָאּפ ןלָאז תויתוא עשידיא זַא ,טזָאלרעד ייז ןבָאה סָאוװרַאפ !?ןרעוו

 !?ןרעו

 עּפורג יד סע ןסייוו יצ ?"גָאט, ןופ רעבעגסױרַא רעד סע טסייוו יצ

 ןפלָאהעג רעבעגסױרַא-"גָאט, םעד ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשירעטעררַאפ

 ...?טעיסימ "עשי'לאוגה ךאלמ , ןייז ןריפכרוד

 ןלייצרעד רענעייל ןשידיא ןוויאַאנ םעד טעוװמ זַא ,סייוו ךיא

 יד ףיוא סעטכישעג ענעגיולפעג-טשינ ןוא ענעגיוטשעג-טשינ ענעדישרַאפ

 זיא סָאװ ןכערברַאפ ןסיורג םעד ,ץרש םעד ןטעלגרַאפ וצ "גָאט , ןופ ןטייז

 ייב ןטפערק ערעטצניפ יד .סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןרָאוװעג ןָאטעגּפָא

 ךיז טָאה "לַאנרושז ןגרָאמ, רעד טניז ןבָאה "סענזיב ַא זיא גנוטייצ ַא, ןעמעוו

 טיצ עצנַאג יד ןבָאה ייז ,גָאט ןייא ןייק טורעג טשינ ,טנפעעגקירוצ

 ,טריפעגסיוא סרעייז ןבָאה ייז זיב ,םישעמ טעברַאעג

 -פיוא טשינ ,םימעט עסיוועג בילוצ ,טציא ךָאנ ןעק תמא רעלופ רעד

 ,טפול רעד ןיא םורַא ךיז ןגָארט סָאװ ,ןעגנַאלק יד ןשיווצ .ןרעוו טקעדעג

 | :גנַאלק ַאזַא ןַארַאפ זיא

 ןופ גנודנירג רעד וצ זיב זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא עשידיא עטמירַאב ַא

 רעד ןיא ןדיא ייב ץנַאטסניא רעטסכעה רעד ןעוועג ,הכולמ רעשידיא רעד

 טרעדנוה ןעיילוצסיוא "לַאנרושז ןגרָאמ, םעד ןעוועג טיירג זיא ,טלעוו

 ןופ רעיָאל רעד ןעמוקעג זיא טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבָא ,רַאלָאד טנזיוט

 זיא תוביס עלַאגעל בילוצ זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא עיצוטיטסניא רעטמירַאב רעד

 ,טרָאװ ריא ןעיצוצקירוצ ןעגנואווצעג ץנַאטסניא יד

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רעביירש ַא :טייקיניילק ןייא טריסַאּפ טָאה סע

 .טָאה ןוא רעבעגסױרַא-גנוטייצ ןסיוועג ַא וצ קעװַא זיא ,טלייצרעד טרעוו

 םעד טיירג זיא ץנַאטסניא עשידיא עטמירַאב יד ןוא יד זַא ,ןבע גע גרעביא

 ,רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה ןעיילוצסיוא "לַאנרושז ןגרָאמ,

 :קעװַא זיא ןוא טּפַאכעג רעבעגסױרַא-גנוטייצ רעסיוועג רעד טָאה

 רעד וצ טגָאזעג טָאה ןוא ץנַאטסניא רעשידיא רעטמירַאב רעד וצ ןפָאלעג

 יד "לַאנרושז ןגרָאמ, םעד ןעייל וצ ןגַאװ טעוו ריא ביוא :טפַאשרעריפ

 ןיא גנוריגער רעד וצ ןץ'ירסמ'רַאפ ךייא ךיא לעוװ ,רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה

 .ןָאטגנישַאװ

 !? דיא רענייש סלַא זנוא ייב טרירוגיפ רעד טָא ןוא

 ...ייוו ןוא ךָא
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 רעביירש עּפורג יד ,רעביירש עשידיא יו ,ןעז לָאז רענעייל רעד ידכ

 ןוא טסירגַאב ךיז ןבָאה ,"גָאט , ןופ רעביירש יד טימ "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ

 ןוא גנוטייצ רעשידיא רעטרעדרַאמרעד ַא רעביא טנעה יד ןבעגעג ךיז

 ןגוצסיוא עקינייא ןבעגרעביא ָאד ךיא לעוװ ,תויתוא עשידיא עטרימָארגָאּפ

 גָאט, ןיא ןבירשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,"םוקנעמַאזוצ-ןכעלרעייפ , ַא ןופ

 ,1953 ,רַאורבעּפ ןט4 םעד ,ךָאװטימ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ

 טנעיילעג ךיז טָאה גנוביײרשַאב רעד רעביא טפירש ןטעפ טימ ּפָאק רעד

 :ױזַא

 -גָאט ןופ גנוקינייארַאפ ךָאנ םוקנעמַאזוצ רעביירש רעכעלרעייפ ,

 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ

 -- ?) גנוקינייארַאפ רעד דובכל םוקנעמַאזוצ רעכעלרעייפ ַא, :ךָאנרעד

 -ייב קיטנוז זיא "לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןעגנוטייצ עסיורג עדייב ןופ (.י .מ

 ,יײװדָארב ןוא טירטס עט42 ,ןַארָאטסער טנוָאמַארַאּפ ןיא ןעמוקעגרַאפ גָאט

 ץלַא ןופ רעייטשרָאפ ךיוא יו -- החּפשמ רעביירש עצנַאג יד .קרָאי-וינ

 -ןגרָאמ-גָאט, (.י .מ -- ?) ןטקיניײארַאפ םענופ -- סטנעמטרַאּפעד ערעדנַא

 טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,רעניד םוצ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז "לַאנרושז

 וצ ידכ גרעבנייוו סירָאמ .רמ (.י .מ -- !ַאוװו-וא) רעבעגסױרַא םענופ ןרָאװעג

 רעשידיא רעטעדרַאמרעד ַא רעביא ןוחצנ םעד ,ָאי ?סָאװ -- ?"ןרעייפ

 ןוחצנ םעד ןרעייפ ךיוא ןוא -- תויתוא עשידיא עטרימָארגָאּפ ןוא גנוטייצ

 ןענייז עכלעוו ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רעביירש עקירעי-גנַאל יד רעביא

 ןעמונעגנירַא טשינ ןענייז ןוא זָאלס'דומע יא זָאלסטעברַא יא ןבילבעג

 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , םעניא ןרָאוװעג

 ןוא סלעירָאטידע יד ןיא ךיז טמירַאב רעבעגסױרַא "גָאט, רעד

 ןענייז "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רעביירש לָאצ עקידנטײדַאב ַא זַא ,סטנעמטייטס

 עשידיא יד זַא קיטכיוו קרַאטש זיא ."גָאט , ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 סעלעטש עלופ ןגָארקעג ןבָאה רעביירש 5 זיולב זַא ,ןסיוו לָאז טייקכעלטנפע

 ,רעביירש עקירעביא יד ןופ .ליעקס:-סומינימ ןלַאמרָאנ םעד זגירק ןלעוו ןוא

 עבלַאה ןגירק ףניפ ןלעװ ,ןעמונעגנײרַא טשרעּפמעלק טָאה "גָאט , רעד סָאװ

 טשינ ךילטנכעוו ןגירק ןלעוו ןוא -- סעלעטש לטרעפ ףניפ ןוא סעלעטש

 .ךָאוװ ַא רַאלָאד 40 זיב 17 ןופ יו רעמ

 ןגרָאמ, ןופ רעביירש עקירעייגנַאל יד ןופ ןעמענ יד ןענייז טָא

 :ןעמונעגנײרַא טשינ טָאה "גָאט , רעד עכלעוו ,"לַאנרושז
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 דוד ,סעקשַאש .ח .רד ,קנַאב ףסוי ,ןָאסנָארַא לכימ ,טױקלַא .ב

 רעד ,ןהָאק לסָאי ,עפַאי .ק ,עפַאי יכדרמ ,ןָאזנעסינ .ַא ,ןייטשנרעב

 םושרג ,סעשָאגרַאמ ףסוי ,ינודקומ .ַא .רד ,םיובלע השמ ,רעקידעבעל

 ,רד ,ןײטשטָאר .ש ,ןַאמרעדיינש .ש ,יקצָארט והילא ,ןַאמסוק ןָאעל ,רע דַאב

 ,פ ןוא שולת .י ,קנערפ .מ ,ןָאמייס .ש .רד ,שטיוװָארַאטנַאק .נ ,יקסווָאבוד .ב

 ,ןייטשניבור

 יד ,רעביירש ךָאנ טּפיוהרעביא ןוא ,ןדיא ןענעק ױזַא יו :ךיז טגערפ

 ןוא עשרעמ ,עצנעט, טימ ,ןעיירפ ךיז ,ייוו ןוא ךָא ,"םיאיבנ:םוקמב,

 רעדירב ליפ ױזַא ןעוו ,הדועס רעטעפ ַא ייב ןענייוו ןשַאלפ טימ ,"עגנעזעג

 !?ױזַא יו !? דומע ןַא ןָא יא ןוא טיורב ןָא יא -- ןבילבעג ןענייז רעביירש

 ןייז ףרַאד טּפמעטעגּפָא יו ןוא ,ןברָאדרַאפ קרַאטש יו ! ? ױזַא יוו טלַאוועג

 !?רעביירש עשידיא ,ייוו-ןוא-ךֶא ,עקיזָאד יד ןיא רבא רעשידיא רעדעי

 .ס, זַא ,טליצרעד טרעוו גנובײרשַאב רעטנַאמרעדנבױא רעד ןיא

 יד טנפעעג טָאה רעכלעוו ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןופ רָאטקַאדער ,לָאגניד

 עיצקַאדער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא רעבעגסױרַא םענופ ןעמָאנ ןיא הביסמ

 | :טגָאזעג טָאה

 זנוא טימ ךיז ןבָאה סָאװ "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ ןגעלָאק יד ןסירגַאב רימ,

 :רעטנוא טשינ זיא "לַאנרושז ןגרָאמ, רעד .(.י .מ -- ?) טקינייארַאפ

 רעניימעג ןוא רעבָארג ,רעסיורג ַא) ןעגנַאגעג-רעבירַא זיא רָאנ ,ןעגנַאגעג

 ",זנוא וצ (.י .מ -- !!!ןגיל

 ןטקינייארַאפ םענופ ןעמָאנ ןיא, זַא ,טלײצרעד טרעוו ךָאנרעד

 סָאװ זיא *.ָאקשָאפ .י ןַאמרעשט-ףעטס רעד טדערעג טָאה ףעטס:-רעביירש

 :טגָאזעג טָאה רע ?ָאקשָאפ רעקיזָאד רעד טגָאזעג טָאה סנױזַא

 -סקלָאפ ןשידיא ןכעלרע םעד ףיוא ךיז טציטש גנוטייצ עקיטציא יד,

 וו .זַא .א "שטנעמ

 -סקלָאפ רעשידיא רעכעלרע רעד ןציטש ךיז טעװ ןעמעוו ףיוא רעבָא

 -עפיירט רעד ןופ "טייקכעלרע , רעד ףיוא -- ָאקשַאפ "רעסיז , ןיימ ,שטנעמ

 !?לדניזעג-רעביירש "לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , רענ

 רעטסימ ,ןבעל לָאז ,ןײלַא םיא ןופ "עדער , יד ןבירשַאב טרעוו ךָאנרעד

 (גרעבנייוו) רע , זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו סרעדנַא ןשיווצ .גרעבנייוו סירָאמ

 עשידיא יד ןעיוב ןפלעה וצ עיציבמַא יד טַאהעג ןָא טנגוי ןייז ןופ טָאה

 ".עסערּפ
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 סיוא ןייז טעוו סע -- ןוא "עיציבמַא, ַאזַא טימ "לדיא , ַאזַא ךָאנ !לחומ

 ...עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד טימ

 רעד טדערעג טָאה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןופ "רעשילבָאּפ , םעד רָאנ

 :סױרַא םענופ ןוא "גָאט, ןופ יעקַאל רעקידנעטש ןוא רעקעל רעסיורג

 -וצנָא ךיז טכייל זיא גנובײרשַאב רעד ןופ .סעלעיעל-ץנַאלג .ַא ,רעבעג

 ,םעד ןגעק ןּפיל יד ףיוא םיוש ןוא סעכ טימ טדערעג טָאה רע זַא ,ןסיוטש

 ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעק ןטעברַא סָאװ ,תוחוכ ןַארַאפ ןענייז , סע יאמל

 .וו ,זַא .א ",לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט,

 רעד ףיוא סָאװ ,קרַאטש רעייז טסירדרַאפ ןעלעצנַאלג "בער , זַא ,םינּפַא

 טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעביירש רעשידיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סַאג רעשידיא

 רעשידיא רעטעדרַאמרעד ַא ןופ רעצ ןסיורג םעד ןליפ ןוא ןברָאדרַאפ

 ?תויתוא עשידיא עטרימַָארגָאּפ ןוא גנוטייצ

 -יזַאװק רעד טָא ,טעַאּפ רענרעצליה רעד טָא ,רעקעל רעד טָא

 גנוטייצ רעקידנרירוקנָאק ַא ןופ סעקַאטַא יד , זַא ,ןגָאז וצ טגַאוװ ,טסילַאיצָאס

 עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמרעביל םייח ,"סטרעוורָאפ , םעד קידנעניימ)

 םענופ דרָאמ ןפיוא ןרָאצ רעייז ןעירשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש

 טשינ ןוא עכעלטרַאװטנַארַאפמוא  ןענייז (.י .מ -- "לַאנרושז ןגרָאמ,

 .וו ,זַא .ַא ?שילַארָאמ

 ...ץענערג ןייק ןופ טשינ טסייוו הּפצוח זַא םינּפַא

 ,רעלקעמ .ל .ד סָאװ ,"עדער, רעד ןופ גנובײרשַאב ַא טמוק ךָאנרעד

 ןשיווצ .ט'רבד'עג טָאה "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג רעד

 ןופ "םעדייא רעסיז , רעד) סבָאקיישזד .רמ ןוא גרעבנייוו .רמ זַא ,סערעדנַא

 ?יוװ) טעוװועטַארעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש ןבָאה (.י .מ -- !ןגרעבנייוו .רמ

 עגַאל יד (.י .מ -- !? רעלקעמ .רמ ,קיניישט ַא ריא טקַאה סָאװ ?ןעוו ? סָאװ

 וצ ןעוועג טרעשַאב ייז טציא ךיוא זיא סע ןוא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיא ןיא

 "ןעגנוטייצ עדייב ןופ (.י .מ -- ?) גנוקינייארַאפ רעד ןיא לָאר ַא ןליּפש

 לָאמנייא ןיוש ?רעטער עקיזָאד יד וצ ,רענעייל עביל ,ריא טגָאז סָאװ

 ...?רעטער

 רעשילגנע , רעד טדערעג טָאה ,ןבעגעגרעביא טרעוװ ,זרעלקעמ ךָאנ

 ןייז טקידנערַאפ טָאה רע .סעשָאגרַאמ .ש .רד יַאבַאר ,"גָאט , ןופ "לגיופ

 עקיד'לרוג ַא זיא גנודניברַאפ רעזנוא זַא ,ףָאה ךיא , :רעטרעוװ יד טימ עדער

 ."ןוחצנ ןוא דיירפ וצ ןריפ טעװ סָאד ןוא
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 טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעשידיא ַא ןופ גנַאגרעטנוא רעד  ױזַא יו

 זיא סָאד ,"ןוחצנ ןוא דיירפ וצ ןריפ, ןעק ,רָאי קיצפופ רעבירַא טריטסיזקע

 עקירעמַא ןיא סיַאבַאר סָאװ עלַאמ רעבָא ?ןייטשרַאפ וצ טשינ תמאב

 ...ןע'נשרד

 -ןמש רעד "עדער , ַא טימ ןעמוקעג זיא ,סעשָאגרַאמ .ש .רד יַאבַאר רָאנ

 -טימ רענעזעוועג ,ךַאברעיױא ןיימ'כ ,ןַאלּפַאק םירפא 'ר ,טעָאּפ "רעקיד'תיז

 זיא'ס , :טגָאזעג טָאה ןוא ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןטעדרָאמרעד םענופ רעטעברַא

 עיירפ ןיימ ןגָארקעג רעדיוו בָאה'כ סָאו ,דיירפ רעדנוזַאב ַא רימ רַאפ

 ."ענובירט

 רע יבַא ,רעטכיד "ןקיד'תיז-ןמש , םעד ,ןצרַאה ןפיוא ליואוו םיא זיא'ס

 זיא סָאװ !ןביירש ןקיבײל-רעווש ןייז רַאפ דומע ןַא "ןגָארקעג רעדיוו, טָאה

 ! ןּפַאכ ערעילָאכ יד ייז לָאז ?ןגעלָאק עזָאל'דומע ןוא עזָאלסטעברַא יד טימ

 ...סרעק וה ?סע טרַא ןעמעוו

 "ןקיד'תיז-ןמש, ןקיזָאד םעד זיא'ס ליואוו יװ ,זייווַאב רערָאלק ַא

 רעדיוו , טָאה רע סָאװ ,"דיירפ , ןייז זיא'ס סיורג יו ,ןצרַאה ןפיוא רעטכיד

 ץנייז יוו ןוא ןצכעביירש עקיביײיל-רעווש ענייז רַאפ "ענובירט, ַא "ןגָארקעג

 -עג ןרָאי עגנַאל טָאה רע עכלעוו טימ ,ןגעלָאק .עזָאל'דומע ןוא עזָאלסטעברַא

 זיא ,יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יוװ ןָא םיא ןעייג "לַאנרושז ןגרָאמ,, ןיא טעברַא

 .סָאװ ,"תבש ברע זיב תבש ברע ןופ , ןייז ןופ עלעצַאז רעקידווע'נח רעד טָא

 ,רַאונַאי ןט20 םעד ,קיטיירפ ןופ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןיא ןענישרעד זיא'ס

 ןופ רעביירש עטסקיטכיוו יד ןעמונעגרעבירַא טָאה "גָאט; רעד, 2

 ,"זיולב ןעמָאנ ןטימ ןעמוקוצּפָא טשינ ידכ "לַאנרושז ןגרָאמ,

 עלַא יד זַא ,טניימ סע ?עלעצַאז רעקידוװע'נח רעד טָא טניימ סָאװ

 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ , םענעגנַאגעגרעטנוא םענופ רעביירש ענעבילבעגנסיוא

 !רעביירש עקיטכיוומוא ןענייז ,ןעמונעגניײרַא טשינ טָאה "גָאט , רעד סָאװ

 ןגרָאמ , ןופ ןגעלָאק עקירָאיגנַאל ענייז טָאה רע סָאװ קיצניו זיא סע

 ךעלטנפע וצרעד ךָאנ יז רע טָאה ,המדא רעד ןיא ףיט 'לַאנרושז

 !ַָאוטסמַאכ קיטש ַא טרעהעג ?טקידײלַאב

 ערעדנַא יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא ךיוא ןרעוו טכירַאב םעניא

 -נָא ןענייז רעבָא ,ןטלַאהעג טשינ "סעדער , ןייק ןבָאה עכלעוו ,רעביירש

 :"החמש רעסיורג, רעד ףיוא ןעוועג דנזעוו

 ,רעגנוא השנמ ,ןַאמרעקַא .ה ,ושָאטַאּפָא .י ,ןַאמרעקוצ .ז .ש ,ןירעּפלַא .א
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 בקעי ,ןייטשקוב .א ,לקיב המלש .רד ,ןַאבזיא .ש ,גרעבסלדייא דוד

 ,ינווָאכוד .מ ,ןײטשדלָאג .י .ב ,גרעבדלָאג .צ .ב ,עדַארג םייח ,ןײטשטַאלג

 .ב .נ ,ץכ יכדרמ .רד ,זינוי ףלָאװ ,ןָאסדוי .ש ,קנורט .י .י ,ןַאמדייז ללה ,רד

 .נ ,רד ,ןַאמלעדונ .מ ,רעגינ .ש ,סוקרַאמ חסּפ ,ןרעטשנגרָאמ ירעה ,רעדניל

 .מ ,רעלסער ןימינב ,ןילטייצ ןרהא ,ָאקשָאפ .י ,גרעבנייפ .ל ,ןילדרעווס

 -רעפ .ע ,ןעּפ רשא ,רעקיטש .מ ,ןַאמקרַאטש השמ ,גרעבנעזָאר .ש ,ןילביר

 .יקסבולעש .י .מ ןוא רעסיילש

 ןוא טרָאװ ןשידיא ןופ "םירמוש , ערעזנוא סע ןענייז ,טייל יד טָא ןוא

 !? ךשמה ןשידיא ןופ "רעקידערפ,

 ןופ ,עיצילַאג ןופ ,ןלױּפ ןופ רעביירש עשידיא זַא ,שרעדנַא טשינ

 ,ךיירטסע ןופ ,ןרַאגנוא ןופ ,עינָאטסע ןופ ,דנַאלטעל ןופ ,עטיל ןופ ,עינעמור

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז דנַאלָאה ןופ ןוא דנַאלשטיײיד ןופ ,ךיירקנַארפ ןופ

 רָאי ןיא ןלָאז קרָאי-וינ ןופ רעביירש עשידיא יד ידכ ,סנווױא-זַאג סרעלטיה

 "סעיגרָא , ןעװַארּפ ןוא "טייצלָאמ ןטעפ , ַא ןסע ,"םייחל , ןעקנירט 2

 עשידיא עטרימָארגָאּפ ןוא גנוטייצ רעשידיא רעטעדרָאמרעד ַא רעביא

 ! תויתוא

 ?שיילפ דליוו

 ?סע זיא שרעדנַא ןעד סָאװ !סיוועג

 :ןגיוא יד ןבייר ךיז טעוו רעקירָאטסיה רעשידיא רעקיטפנוקוצ רעד

 !?ןכתיה --

 ,י.1 ,1953 ,12 .בעפ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 טימ רעּבײרש ַא -- שסטיווָאמיַאח .י .מ
 םינּפ ןגייא ןַא

 :פױרַא-ןגָאװ, ,"סרערָאפ-ץיּפשַאנ,; סרעביירש עשידיא רענַאקיר

 ןופ ןטלַאהעג ךיז טָאה רֶע ;'סרעבייר-ןגיובנלע , רעדָא "סרעּפַאכ

 ַא ןעוועג זיא רע :רעמ ךָאנ .געוו םענעגייא ןייז ןעגנַאגעג זיא ןוא טייז רעד

 ןוא ליטס ןטריניפַאר ןייז טיול ןה ,תוהמ ןקיטסיײג ןייז טיול זה ךיז רַאפ סַאלק

 לָאז שטיוװָאמיַאח סָאװ .טײקשיטַארקָאטסירַא רענערָאבעגנייא ןייז טול ןה

 :עמַא עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טשינ טָאה שטיוװָאמיַאח .י , 4
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 ַא ,טייקשיריל עליק ַא ןגָאלשעג דימת ןעּפ ןייז ןופ טָאה ,ןבירשעג ןבָאה טשינ

 :רַאפ עגולק ַא ןוא טײקנטסָאמעג עגנערטש ַא ,טײקטיהעגּפָא עקיטכיצ

 רעביא ןעגנַאהעג לָאמעלַא זיא ,גָאװ ןוא סָאמ ןופ לגניצ סָאד .טײקטכַארט

 ענייז ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ לָאמנייק רֶע טָאה ױזַא טקנוּפ ןוא .ןביירש ןייז

 ןשלַאפ ַא ןעניפעג םיא ייב ריא טעוװ ןטלעז .תמא ןופ רעייפ םעד ךיוא טנעה

 .ןָאט

 ,ןטסיאייסע ,רעביײרש-עזָארּפ עשידיא רענַאקירעמַא יד ןשיווצ

 -יטייז , סע'שטיווָאמיַאח טרעטיול רעקיטירק:רוטַארעטיל ןוא ןטסינַאטעילעפ

 ,דלַאו ןטרעביושעצ ַא ןיא עקלעשזַאס ערַאלק-לָאטשירק ַא יוװ ,סױרַא "טייק

 -פיוא רענַאקירעמַא רעד ןיא הליחתכל זיא רע סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד

 -טפירש רעשיטָאטש-סיורג ַא יו ןעמוקעג רוטַארעטיל רעשידיא רעקידנעייג

 ענייז .לטעטש ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג ןריובבעג זיא רע םגה ,רעלעטש

 ןענייז ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל ערעדנַא ענייז יוװ ,ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד

 יד ןופ ךס ַא ראג עכלעוו טימ ,תונלטב ןוא הצילמ ןופ יירפ טולַאסבַא

 רעד טָאה טּפיוהרעביא .ןגָאלשעג ןענייז רעביירש עשידיא רענַאקירעמַא

 יד ןציילפרַאפ ןעמונעג ןוא טזָאלעגּפָארַא ךיז תונלטב ןוא הצילמ ןופ לובמ

 ןָא טייג סע .רָאי קילדנעצ יירד-ייווצ עטצעל יד ןיא ָאד רוטַארעטיל עשידיא

 -נָא ןיא ןטייווצ םעד ןגייטשוצרעבירַא טכוז רענייא ,געיעג רעקיד'ארומ ַא

 ...תונלטב ןוא הצילמ רעמ סָאװ ןכַאלּפנָא ןוא ןגייל

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע זַא ,ץשטיוװָאמיַאח ףיוא ןגָאז וצ

 זיא רע .גונעג טשינ זיא ,עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא עטסטריטנַאלַאט

 ַא ךיוא ןייז ןעק רעביירש רעטריטנַאלַאט ַא .סָאד יו רעמ ךס ַא ןעוועג

 ַא .ןופרעד טייו ןעוועג זיא שטיוװָאמיַאח -- קילושז רעטריטנַאלַאט

 -- רעצנימ-שלַאפ רעטריטנַאלַאט ַא ךיוא ןייז ןעק רעביירש רעטריטנַאלַאט

 רעביירש רעטריטנַאלַאט ַא .ןײלַא טייקיד'תמא יד ןעוועג זיא שטיװוָאמיַאח

 ַא ןעוועג טשינ ןפוא ןיאב סע זיא שטיווָאמיַאח -- עשר ַא ךיוא ןייז ןעק

 זיא שטיווָאמיַאח -- טַארענעגעד ַא ךיוא ןייז ןעק רעביירש רעטריטנַאלַאט

 ןייז ןעק רעביירש רעטריטנַאלַאט ַא .סנַאלעסקע-רַאּפ רעילַאװַאק ַא ןעוועג

 .ןײלַא טייקרעביוז יד ןעוועג זיא שטיװָאמיַאח -- האירב עקידורב ַא ךיוא

 -ַאב ןשירַארעטיל ןכייר ַא סוילּפ ,ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טמענ ריא ןעוו זיא

 -כיצ-לָאטשירק ןקיטרַאנגיײא ןַא סוילּפ ,טנַאלַאט ןקילַאװק ַא סוילּפ ,שזַאג

 ,שיטייל ןוא ןייש זיא סָאװ גנידצלַא רַאפ שוח םענייפ ַא סוילּפ ,ליטס ןקיט
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 רעסיורג ַא סױרַא ןופרעד טסקַאװ ,רוטַאנ ןוא טלעוו ,שטנעמ ןוא טָאג רַאפ

 סנּפָארט ייווצ יו ,ןזומ קרעוװ סעמעוו ,םינּפ ןגייא ןַא טימ רעלעטשטפירש

 ,םיא וצ ךעלנע ןייז ,רעסַאװ

 ותוא ,, םוצ גנַאגוצ סע'שטיוָאמיַאח זיא ,רעגייטש ַא ,שרעדנַא ליפיוו טימ

 רָאי ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"תרצנ ןופ ןַאמ םעד םורַא; ןַאמָאר ןייז ןיא "שיאה

 .רַאפ עדנילב ןייק ץשטיװָאמיַאח ייב ָאטשינ !ס'שַא םולש -- ןופ ,4

 ,שינעכיורייו עקידלמיוב ןייק ,שינעכייקרַאפ ענרעבלעק ןייק ,שינענילכ

 ןייטשרַאפ וצ :רעגַאב רעשירעלטסניק רענייר ,רעכעלרע ןַא סיואכרוד רָאנ

 יד טָא םורַא טלקיוו סָאװ ,ליונק ןטכידעג ןפיוא ןייש ַא ןפרַאו וצ ןוא

 ןייק .רעמ טשינ ןוא סָאד -- רוגיפ ענערָאװעג שירַאדנעגעל-שירָאטסיה

 םיא ייב ריא טעוו ,ךעלד'נח עקיד'תוחנה רעדָא תונווכ ענעטלַאהַאב ערעדנַא

 .ןעניפעג טשינ

 יד ,טרָאװ ןייז ןופ טייקיד'םוצמצ יד ,ןושל ןייז ןופ טייקטליקעגּפָא יד

 עטּפיעגרעביא:קרַאטש יד ןוא ןעקנַאדעג עטכַארטעגכרוד עגנערטש

 לָאז רֶע זַא ,וליפַא טונימ ןייא ןייק ףיוא רענעייל םעד טשינ ןזָאלרעד ,ןליפעג

 -רעד םענופ ערעפסָאמטַא עצנַאג יד זַא ,טליפ ןוא טעז ריא .ןרעוו טריפרַאפ

 ןוא החגשה רעשירעלטסניק רעקיד'רדסכ רעד רעטנוא זיא קרעוו ןטנָאמ

 "תוירחא ןוא טײקמַאזכַאװ סעמעוו ,רבחמ םענופ לָארטנָאק ןגנערטש םעד

 ןיא רָאנ ,הרוש רעדעי ןופ זיולב טשינ ןענעקרעדסױרַא ךיז טזָאל סע טייקיד

 ,תוא םענעבירשעגנָא ןדעי

 ןופ ענורטס רעד ףיוא ןליּפש טנכייצעגסיוא טנעקעג טָאה שטיווָאמיַאח

 .ןָאט ַא ןלעטש טנעקעג טָאה רֶע .לסילש ןקיטכיר ןטיול לָאמעלַא ןוא ,טרָאװ

 ףרַאש ַא ןוא רעיוא טוג ַא טגָאמרַאפ ,ןזייווַאב ןטפירש ענייז עלַא יו ,טָאה רע

 ןבָאה ייז ןוא טשרעהַאב קיטכיר טָאה רע סָאװ ,ןטנעמורטסניא ייווצ -- גיוא

 עוויטקודָארּפ רָאג יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .טנידעג ךעלרעדנואוו םיא

 םוצ ךַאז ַא ןבעג וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה רע זַא ,סיוא טעז סע :רעביירש

 -מורַא ,טלייפעגמורַא ,טמערַאוװעגסיױא קיטכיר טשינ סע טָאה רע זיב ,קורד

 טליפ ,ןענעייל טשינ םיא ייב טלָאז ריא סָאװ .טרילָאּפעגסיױא ןוא טצינשעג

 -רעד ריא .ןעּפ סרעטסיימ םעד ןעגנַאגעגכרוד לָאמ עכעלטע זיא סע זַא ,ריא

 טָאה ןוא טעברַא ןייז ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ,רעלטסניק ןטכע םעד טקעמש

 םיא ייב ָאטשינ .עינַאװערָאה רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ האנה קרַאטש

 ַא רָאנ ,רעמ ךירטש ַא רעדָא טרָאװ ַא ,טייקזיול ןייק ,טײקטעװעלַאבעצ ןייק
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 רעשירעלטסניק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןילּפיצסיד עגנערטש

 ,הכרב-לזמ

 רעשידיא רעטריניפַאר ןוא רעטריטנַאלַאט ַאזַא סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא

 ןוא עסערּפ רעשידיא רעכעלגעט רעד ץוחמ ָאד ןענַאטשעג זיא רעביירש

 ךיז ןבָאה סע עכלעוו םורַא ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל עטסיימ יד ץוחמ ךיוא

 רעמ ךָאנ סָאװ טימ טַאהעג שוריפב ךָאד טָאה שטיװָאמיַאח .סעקילק טריּפורג

 ,סעיצַאטסעפינַאמ עריא עלַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא עגיה יד ןרעכײרַאב וצ

 ןענעכייצ ןוא ןלָאמ ןופ ,ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ןעמענפיוא ןופ ןפוא ןייז

 ,קיטכיזכרוד:רָאלק ױזַא ,קיטרַאנגיײא ױזַא ךָאד זיא ,רעדליב ןוא ןרעטקַארַאכ

 ,קידכעלריטַאנ-טושּפ ,קידרעטיול-שיפָאזָאליפ ,קידוװעליּפש-ךעלטימעג ױזַא

 -טריניפַאר ,קיטפַאז ןוא קיד'חיר-ףרַאש ,קידנרירעמיש ןוא קידלרעּפ-טרָאװ

 ,ךיז טכַאד .קידקינוז ןוא קידנביוהרעד-ךעלפערט ,קידנרעק ןוא קידמרַאש

 ץעגרע ןיא ךיז טרימש ריא רעבָא ,ףיט רָאג רעטנורַא םיא טימ ךיז טזָאל ריא

 טשינ טָאה ריא רעבָא ,ךיוה ױזַא ףיוא ךייא טביוה רע ,ךיז טכַאד .ןייא טשינ

 טימ טמיווש ריא ןוא -- טמיווש רע .ןלַאפרעטנורַא טעוװ ריא זַא ,ארומ ןייק

 ,םענעגנָא ױזַא זיא סע ןוא םיא טימ טריצַאּפש ריא ןוא -- טריצַאּפש רע .םיא

 -טפירש ַאזַא לייוו ,טייז ןייז ייב ןריצַאּפש וצ ןוא ןעמיווש וצ קיד'היחמ ױזַא

 סָאוװ ,גנידצלַא רעביא ןסָאגעגסיױא קידנגיובנגער טגיל ןח רעשירעלעטש

 רעביירש םענערָאבעג םעד טליפ ןוא טעז ריא ,ןבירשעג טָאה שטיוַאמיַאח

 ,טירש ןוא טירט ףיוא

 !קנעדנָא ןקיטכיל ןייז דובכ

 י.1 ,1958 ,1 .טקָא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 ןעוועג ייז ןענייז ףניפ

 ןוא גרעבמָארטס על'הנח ,רעקעּפ רָאטקיװ ,ןינַאט םולש ,לעּפַאר

 -רעטַאעט רעד ףיוא -- ןגעלָאק ןוא טניירפ ףניפ .ףרָאדנעװ ןבואר

 -ץעג ךיז טָאה'מ .שיגָאלָאעדיא ,לערוטלוק ,ןבעל ןיא ,ןטרעצנָאק ,עניב

 רענעי ,עיניל רעד ,רוטַארעטיל ןגעוו ,ןרָאיטקַא ןגעוו טריטַאבעד ,טרעּפמַא

 טליּפשעג ןעמ טָאה ןעמַאזוצ .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה'מ רעבָא ,עיניל

 זיא ןעמַאזוצ ;ןטרעצנָאק ףיוא ןטָארטעגסיױרא ןעמ זיא ןעמַאזוצ ;רעטַאעט

 רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןרַאפ -- דנַאל ןרעביא ןרָאפעגסױרַא ןעמ

 ןוא ,דנַאברַאפ ןרַאפ לָאמַאכָאנ ןוא -- גניר רעטעברַא ןרַאפ ,דנַאברַאפ

 ,גניר רעטעברַא ןרַאפ רעדיוו

 ַאשימ ןברָאטשעג זיא רעטשרע רעד ...זיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא ןוא

 על'הנח ךָאנרעד ;רעקעּפ רָאטקיװ ךָאנרעד :ןינַאט םולש -- ךָאנרעד ;לעּפַאר

 .ףרָאדנעװ ןבואר ןברָאטשעג זיא קירוצ גנַאל טשינ ָאד ןוא ,גרעבמָארטס

 ...רעמ ָאטשינ ןוא -- ןעוועג ןענייז ןגעלָאק ןוא טניירפ עטנעָאנ ףניפ

 -- קלח ןייז ןגָארטעגוצ רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טָאה ייז ןופ רעדעי

 רעד ןופ גנורעכיײרַאב רעד וצ ,עניב-טרעצנָאק רעד וצ ,רעטַאעט םוצ

 טימ רענייא ,טנַאלַאט רעמ טימ רענייא .קיזומ ןוא דיל ,רוטלוק רעשידיא

 ןשידיא ןרַאפ ץרא:ךרד ןקיבלעז ןטימ עלַא רעבָא ,טנַאלַאט רעקינייו

 -- ןוגינ ןוא וויטָאמ ןשידיא ןרַאפ ,דיל-גניז ןשידיא ןרַאפ ,טרָאװ:רעטַאעט

 ,םלוע ןרַאפ ןוא

 טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ייס ןטיירג גנַאל ךיז טגעלפ רעקעּפ רָאטקיוװ

 רערעגנעל ַא טימ ןטערטסױרַא טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ייס ,לָאר ַא ןליּפש

 ןוא סנגרָאמירפ ,טכענ עגנַאל ןעמונעג םיא טָאה'ס .עיצַאטיצער ַא ,עמעָאּפ

 "תושממ "סעּפע , טָאה רע זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ...זיב ,סגָאטימכָאנ

 -כירעגפיוא ןַא ,רעטסנרע ןַא קידנעטש -- ןינַאט םולש ךיוא ױזַא .סקיד

 -מוא ןגעק ,תולווע ןגעק רעפמעק ַא ,רשוי ןופ רענָאמ ַא ןוא רעקיט

 ןופ לרעלעט סָאד , יו טלָאװעג שרעדנַא טשינ טָאה רֶע .ןטייקיטכערעג

 ..."למיה

 ףיוא קנילפ ,רעכעליירפ ַא ,רעקידעכַאל קידנעטש ַא ,לעּפַאר ַאשימ ןוא

 ַאשימ :ןגעלָאק ןוא טניירצ עקירָאיגנַאל ףניפ -- ןעוועג ייז ןענייז ףני 0
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 רעבָא ,רעכעלטימעג ַא ,ןוגינ ַא ,עידָאלעמ ַא ןײלַא ןבײרשוצנָא ןעּפ רעד

 זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ גנידצלַא .שיניצ רעדָא ,קיד'רקפה טשינ ןפוא םושב

 -יוש ַא ,רענעיילרָאפ ַא :טערומכרַאפ טשינ רעבָא ,טסנרע ,סיילפ טימ ןעוועג

 ַא ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ןוא ,רעריסנָאנַא-ָאידַאר ַא ,רעגניז ַא ,רעליּפש

 ,סענורטס ייווצ טימ לדיפ

 רעטעּפש) גרעבמָארטס על'הנח ,ןרעילַאװַאק יד טָא ןשיווצ עמַאד יד

 -ןײרַא ןעוועג ,המשנ ןוא ץרַאה ,ןבעל-ןוא-בייל ןצנַאג ריא טימ זיא (ינדרי

 ביל טָאה יז .גנַאזעג-טרָאו ןוא דיל-גניז םוצ טפַאשביל ריא ןיא ןָאטעג

 רעד טימ ןגיוצַאב םעד וצ ךיז טָאה ןוא ,שפנ-תולכ דע גנַאזעג טַאהעג

 ןרעילַאװַאק ריפ יד ןשיווצ לָאמַא טגעלפ רעמָאט ןוא .טייקטסנרע רעטסערג

 טָאה יז ;ןירעכַאמ-םולש יד ןעוועג יז זיא ,"טקילפנָאק, ַא סעּפע ןכערבסיוא

 ,טעלגרַאפ ןוא טכַאמעג-טשינ וצ ץלַא

 ןיא ,ךרוד ןוא ךרוד רָאיטקַא ןַא -- ףרָאדנעװ ןבואר ,רעטצעל רעד ןוא

 טימ טלקנירּפשַאב ,ןימ ןרעכעה ןופ רעליּפשיוש-רעטקַארַאכ ַא ,רענייב עלַא

 עלַא טימ עלָאר ַא טעיידרַאפ טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ;רָאמוה ןקיטרַאנגייא ןַא

 טָאה'מ ,קידלּפַאצ ,קידעבעל ,טייקעצ טוג ,ךעלרעדָאי עלַא טימ ,ךעלרעּפילק

 ,טליּפשעג טשינ טָאה רע סָאװ טביולגעג םיא

 רעד יווװ ןעוועג זיא רעטַאעט ןיא עלָאר עקידוועעזנַָא עמַאס ןייז

 רע ."הסנרּפ , עידעמָאק רענעגנולעג ס'דלעפסעטָאג אנח ןיא ,"רָאטקודנָאק,

 ואוו, דיל סָאד ןעגנוזעג טָאה רֶע רעבָא ,עמיטש ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 יד ןופ ןכַארק טגעלפ רעטַאעט רעד זַא ,קַאמשעג ױזַא ,"הסנרּפ ןעמ טמענ

 / ַא ,םענעלָאמעגּפָא ןַא רָאטקודנָאק םעד ןעזעג טָאה ריא .ןטנעמסידָאלּפַא

 ,טנַאה רעד טימ ךַאמ רעדעי .םענעריובעג ַא ,ןטכַאקעגפיוא ןַא ,ןקידעבעל

 .,טנעקעג טָאה ריא סָאװ רָאטקודנָאק רעד ןעוועג זיא ,גיוב ןוא רעק רעדעי

 רעד ףיוא ןעזעג טָאה ריא סָאװ ,יעוובָאס רעד ןיא טנגעגַאב טָאה ריא סָאװ |

 ,סַאג

 -פיוא ףרָאדנעוװו ןבואר ךיז טָאה ,רענייז עלָאר רעקיזָאד רעד טימ

 ןרָאיטקַא ןשיוצ -- רעטַאעט ןיא "דומע, םענעגייא ןַא טלעטשעג

 יד .רעמענרעטנוא-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד ,ןרָאסישזער ,ןרָאטקעריד

 זיא יז -- ןעגנַאגעגכָאנ גנַאל םיא זיא עלָאר ענעפילשעגסיוא עקיזָאד

 ,טרָאּפסַאּפ ןייז ןרָאװעג

 זיא'ס ןוא ,"קַאוװטיל רענעטָארבעג, ַא ןעוועג זיא ףרָאדנעוװ ןבואר
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 -פרַאש ןוא גולק ןעוועג זיא רֶע .ןעגניירברַאפ וצ היחמ ַא םיא טימ ןעוועג

 טשינ םיא טָאה'מ .ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג לָאמ עלַא טָאה רע ,קיניז

 ַא ףיוא ןיבמ, ַא ןעוועג זיא רֶע ,"קַאז ןיא ץַאק ,, ןייק ןפיוקרַאפ טנעקעג

 טָאה'מ ןעוו ןגָאזצנײרַא םענעי טמעשעג טשינ ךיז טָאה ןוא ,"דַאשט

 רע טָאה ,ךעלדיירד ןָא ,רענעט עכיוה ןָא ,ןעיירשעג ןָא ,ליטש .טפרַאדעג

 קרַאטש עלַא ןבָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד ןיא .רענגעק ַא םענייז ןעוועג רבוג

 רע זַא ,טסואוועג טָאה'מ ;קיטכירפיוא ןעוועג זיא רע לייוו ,םיא ןופ ןטלַאהעג

 .סעּפע טניימ טרָאװ ַא סנייז זַא ,דייר עטסוּפ ןייק טשינ טדער

 רָאּפ ַא טימ ןעוועג זיא ןץ'פרָאדנעװ ןבואר טימ שינעגעגַאב עטצעל ןיימ

 "רדס ןטירד , ַא ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא .שטיב ימַאימ ןיא קירוצ רָאי

 ןוא ,שטיב ימַאימ ןיא ,לעטָאה "ולבניעטנַאפ , םעניא "תורדתסה, רעד רַאפ

 טגנילק גָאט םענייש ןייא ,ןרָאיטקַא עטוג רָאּפ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז בָאה ךיא

 ןַא ךָאנ ריד רַאפ בָאה ךיא ,ינדרי, :רימ טגָאז ןוא ןָאסביג לכימ ןָא רימ

 ,"שטיב ימַאימ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןטכענ זיא ףרָאדנעװ ןבואר -- רָאיטקַא

 ןוא ןָאסביג לכימ טימ ,טציא :טיירפרעד תמאב ךיז ןבָאה ךיא ןוא על'הנח

 ןלָאר ערעדנַא יד .שיט םוצ ןייג וצ ןעמעוו טימ ןייז טעוװ ,ףרָאדנעװ ןבואר

 ,יורפ ס'נָאסביג לכימ ,ןָאסביג ינעפ ןוא ןעל'הנח ןשיווצ טלייטרַאפ ךיא בָאה

 ,טייקינייוו ןיימ ןוא

 "וצ יד ןוא קיזומ יד ךיוא ןוא עיצַארַאנ יד ןבירשעג בָאה ןיילַא ךיא

 ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה ןָאסביג לכימ .טרימשעג יוװ קעוװַא זיא גנוטיירג

 ינעפ ,(רַאזַאש) ר"זש ןמלז ןופ עלָאר יד ףרָאדנעװ ןבואר ,ןוירוג ןב דוד

 יד טליּפשעג טָאה על'הנח ,יורפ ס'נוירוג ןב דוד ,ַאלָאּפ ןופ לָאר יד ןָאסביג

 יד .תרש השמ -- ןופ עלָאר יד טייקינייוו ןיימ ןוא ,ריאמ עדלָאג ןופ לָאר

 ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא "רומזמ, ַא יו ןעגנַאגעג ןענייז סעבָארּפ

 סָאװ ,םלוע רעסיורג רעד טגָאזעג תודע טָאה ףיורעד -- ךַאז ענעטַארעג

 ,לעטָאה "ולבניעטנוַאפ , םעד ןיא ,"רדס ןטירד, םענופ טכַאנ רעד ןיא טָאה

 -ַאב ןבָאה ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעױד-גנַאל .לַאז ןקיזיר םעד טליפעגנָא

 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג רעד ,לַאגיס יאול ןוא ,לקַאטקעּפס םעד טיילג

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,קרָאי וינ ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא

 ןדעי ןוא לקַאטקעּפס םעד טביױלעג קרַאטש טָאה ,רענדער-טסַאג רעד

 .עטקילײטַאב יד ןופ םענייא

 ,ס'נָאסביג יד ןדַאלעגנייא ךיא ןוא על'הנח ןבָאה גנולעטשרַָאפ רעד ךָאנ
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 טָאה'מ ןוא ןײרַא לעטָאה ןיא זנוא וצ טניירפ רָאּפ ַא ךָאנ טימ ן'פרָאדנעװ

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ףרָאדנעװ ןבואר .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טכַארברַאפ

 טָאה ןוא טנַאה רעד ןיא ןייוו לזעלג יַא טימ ,לַארענעג ַא יו ,רעמיצ ןרעביא

 ןיימ ןוא, ?"ץר"זש ןיימ ףיוא סעּפע ריא טגָאז סָאװ, :טגערפעג םענייא ןדעי

 לכימ טרעטפנעעג קירוצ םיא טָאה -- !?"טשינרָאג ריד ייב זיא ןוירוג-ןב

 השמ סיינדרי ןוא, *? עקשיש ריד ייב זיא ריאמ עדלָאג סעל'הנח ןוא ,, .ןָאסביג

 ריד ייב זיא ַאלָאּפ ס'ינעפ ןיימ ןוא , "?סַאג רעד ףיוא ךיז טרעגלַאו תרש

 קַאוװטיל רענעטָארבעג , :טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה ןָאסביג לכימ *? עקּפיּפ

 טכַאלעג טָאה םלוע רעד "?ןיײילַא ךיז ןופ רָאנ וטסדער סָאװ ,טזיב וד סָאװ

 ךיז ןשיווצ ןבָאה טניירפ עטוג עטלַא ייווצ יד יוװ ,טַאהעג האנה טָאה'מ ןוא

 ,טריטנעמוגרַא

 -- טלַא טשינ לָאמנייק ןרעוו ןרָאיטקַא .ןרָאיטקַא -- ןביילב ןרָאיטקַא ,ָאי

 .סעקירטעמ יד ןיא זיולב

 ןבואר .ָאטשינ ךיוא "קַאװטיל רענעטָארבעג, רעד ןיוש זיא טָא ןוא

 -- ןגעלָאק ןוא טניירפ ףניפ עקירָאי-גנַאל יד ןופ רעטצעל רעד -- ףרָאדנעװ

 ,..טסייג ןוא טסוג ןיא ןגעלָאק ןוא טניירפ

 .י .ג ,1976 ,19 ,ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 "ןזניל , היד שוריפ

 ן'כיירנרע םייח רעפטנע ןַא

 ןיא ןבירשעג עניטנעגרַא ןיא עזייר ןייז ןופ קידנעמוקקירוצ 1948 ןיא

 עקיטרָאד יד חוכמ םורַא טייג סָאװ ץיוו םעד ןגעוו ,"סטרעוורָאפ ,

 ַא רֶע זיא ,רעלָאד טנזיוט קיצפופ טגָאמרַאפ רענייא ןעוו :ונייהד -- ןדיא

 ;טסילַאיצָאס ַא רֶע טרעוו ,רעלָאד טנזיוט טרעדנוה רע טגָאמרַאפ ;טסינויצ

 ...טסינומָאק ַא טלָאמעד רע טרעוו רעלָאד ןָאילימ לטרעפ ַא רע טגָאמרַאפ

 יד עגונב עדַארג טשינ ןוא ,תמא ךס ַא טגיל ץיוו ןקיזָאד םעד ןיא

 ...ךיא ןיימ סָאד טשינ רעבָא ,ןײלַא ןדיא רעניטנעגרַא

 ַא ךיוא רעביירש ַא ץוח זיא (ינדרי יכדרמ) ינדרי .מ זַא ,ןסייוו עלַא

 טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא טַאּפ בקעי זַא ,ךיז טכַאד רי ח
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 ַא ןָא טייקנדײשַאב) ןסייוו עלַא ,םגו .ןזח ַא ןוא רעגניז ָאידַאר-ןוא-טרעצנָאק

 טָאה רע סָאװ ןָא גָאט ןטשרע םענופ זיא (ינדרי יכדרמ) ,ינדרי .מ זַא ,(! טייז

 ייס ןוא קידנעגניז ייס -- םָארטש ןגעק ןעגנַאגעג ,קרָאי-וינ ןיא ןזיווַאב ךיז

 ערכי אל יכדרמו) טינקעג טשינ ןוא ןגיובעג טשינ ךיז טָאה רע .קידנביירש

 ןייק רַאפ טשינ ןוא ןרָאטקַאדער ןייק רַאפ טשינ ,םענייק רַאפ (!הוחתשי אלו

 םוש ןייק רַאפ ןיהַא ןענַאד ןופ ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה ןוא ,ןרַאטערקעס

 ,סעדָאטעמ ןוא סעדָאמ

 בָאה ךיא רעבָא ,רעלָאד רעטנזיוט ערעווש טסָאקעגּפָא ךימ טָאה סָאד

 ...ןָאסַאפ ןטלַאהעג

 זַא ,סיוא טפיול טייצ יד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ךיא בָאה רעבָא טציא

 לָאמַא בָאה ךיא סָאװ טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןוא רעגניא טשינ טרעוו'מ

 יד רַאפ לעוו ךיא ביוא :ץרוק "!יתמיא וישכע אל םא, :קרּפ ןיא טנרעלעג

 ןייַז ךיא לעװ ,ןּפַאכ ערעדנַא עלַא יו ןּפַאכ טשינ טייצ רָאי ןעצ עקידנעמוק

 ןוא ןרָאטקַאדער עקיבלעז יד רַאפ "חתּפב ינעכ, ןייטש וצ ןעגנואווצעג

 ןוא -- ןקור ןטימ טעווערעקעגסיוא ךיז בָאה ךיא עכלעוו וצ ןרַאטערקעס

 טנעקעג טשינ ןיילַא לווייט רעד וליפַא טלָאװ ,ןופרעד ףָארטש ערעגרע ןייק

 טלָאװ ,ןיב ךיא סָאװ שטנעמ רעצלָאטש רעד םורָאװ ! רימ רַאפ ןטכַארטוצ

 ...דרָאמטסבלעז רע'טושּפ טניימעג סָאד

 יד ןגָאמרַאפ לעוװ ךיא ןעוו :ונייהד -- "לכש , םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 ןשיטסינויצ ןטלַא ןיימ ייב ןביילב ךיא לע ,רעלָאד טנזיוט 50 עטשרע

 -דניק רעטסירפ ןיימ ןופ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיב ךיא ןכלעוו ףיוא לַאעדיא

 -ןפָא ייוצ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ל"ז עטַאט ןיימ) ןָא טייה

 ןעוו ךָאנרעד .(! ענשעווָאלס לטעטש רעזנוא ןיא ןטסינויצ ענעכַארּפשעגסױא

 ַא ןרעוו ךיא לעוו ,רעלָאד טנזיט 100 עטשרע יד ןגָאמרַאפ לעוו ךיא

 ןָאילימ לטרעפ ןטשרע םעד ןגָאמרַאפ ןיוש לעוװ ךיא ןעוו ןוא .טסילַאיצָאס

 ...טסינומָאק ַא רעדָא רעקניל ַא ןרעוו טלַאמעד ךיא לע ,רעלָאד

 זַא ,ןסָאלשַאב לייוורעד ךיא בָאה ןכיירגרעד סָאד לעװ ךיא רעבָא זיב

 רעקירָאי-קיצכַא ןיימ ןוא יורפ ןיימ טימ רימ רַאפ הנויח גונעג ןבָאה ליוו ךיא

 יד רַאפ סיוא טלַאה ךיא ןעמעוו רעדורב ןקנַארק ןרעגניא ןיימ ןוא עמַאמ

 ךיא בָאה לָאמַא) ליבָאמָאטיוא ןַא ןבָאה ךיוא ליוו ךיא ןוא ,רָאי ףלעווצ עטצעל

 -רעגניז-טרעצנָאק ,טניירפ-רעליּפשיוש עניימ יו טקנוּפ (!ןופרעד טכַאלעג

 ןיימ טימ ליוו ךיא ןוא -- טניירפ-םינזח ,טניירפ-ןטסיטרַאדָאידַאר ,טניירפ
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 ערעדנַא ןיא רעדָא עּפָארייא ןייק עזייר ַא ףיוא רָאי ןדעי ןרָאפ ךיוא יורפ

 | ...טניירפ-רעביירש עניימ ןופ עקינייא יו טקנוּפ רעדנעל

 וצ ןוא ןטערטוצפיוא עיגעליווירּפ עקיבלעז יד ןבָאה ךיוא ליוו ךיא |

 -ַאגרָא עטכער ע'רשכ ייב ייס ןרעוו וצ ןעזעג ןוא טרעהעג ,ןענידרַאפ

 דעטיינוי ,תורדתסה ,דנַאברַאפ ,גניר-רעטעברַא :עקניל ייב ייס ןוא סעיצַאזינ

 ,ןטסינומָאק ,ןטסילַאיצָאס ,תמיק-ןרק ,סדנָאב-לארשי ,ליּפַא שיאושזד

 ,עכעלטלעוו ,עזעיגילער ,ןטסיאערבעה ,ןטסישידיא ,ןטסידנוב ,ןטסינויצ

 ,ּפמעק דנַאל-רעדניק ןקניל ןיא ,ּפמעק גניר-רעטעברַא ,ּפמעק-דנַאברַאפ

 יו טקנוּפ ,ףוקיא ,ןבולק-רוטלוק ,ןעיורפ סורַאזַאל ַאמע ,ןעיורפ ןרענָאיּפ

 ,רעלטסניק:טרָאװ ,רעגניז ,רעליּפשיוש ןגעלָאק ערעדנַא עניימ

 לייוו ,ןעמענ ןייק טשינ ָאד ןָאמרעד ךיא) ןטעָאּפ ,רעביירש ,סרָאטיזַאּפמָאק

 ...!רעגנַאל וצ ַא זיא לטעצ רעד

 יד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןביירש וצ טכער עקיבלעז יד ןבָאה ךיא ליוו ךיוא

 לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ַא ןבירשעג טָאה סע יוװ טקנוּפ ,רעצנעט-וועיעסָאמ

 -עג ןעוועג זיא סָאװ ,ךיירנרע םייח עגעלָאק רעצנעט-וועיעסָאמ יד ןגעוו

 ויוורעטניא ןטרעטסײגַאב ַא ןביירש וצ רעדָא -- "סטרעוורַאפ , ןיא טקורד

 סע יוװ טקנוּפ ,ןירעּפלַאג ,רעצנעט-וועיעסַאמ יד ןופ רעטייל-קיזומ םעד טימ

 ןיא טקורדעג ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ַאדנוקעס םולש עגעלָאק ןבירשעג טָאה

 יד ןגעוו לקיטרַא ןיימ ןעוו לייוו ,םעד תמחמ סע גָאז ךיא ."סטרעוורָאפ,

 ןבָאה ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ןענישרעד זיא רעצנעט-וועיעסָאמ

 ...רַאפרעד טריקיטירק קרַאטש ךימ עניימ "טניירפ , עטכער

 ןיימ ןריסנָאנַא וצ עיגעלױירּפ עקיבלעז יד ןבָאה ךיוא ליוו ךיא

 עלַא ןיא ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא ןטרעצנָאק ןָא םענ ךיא זַא ,"הרוחס,

 עשידיא יד ןעוט סע יו טקנוּפ ,קרָאי-וװינ ןופ ןעגנוטייצ עשידיא יירד

 ןוא ןשטנעמ וצ ןטיפענעב ןוא ןטעליב ןפיוקרַאפ עכלעוו סרעטַאעט

 קידנגערפ טשינ (!רעמ סָאװ ןעמוק רָאנ ייז ןטלָאװ יאוולה) סעיצַאזינַאגרָא

 ...ןטרָאּפסַאּפ עשיטילָאּפ ןייק םענייק ייב

 ןעמענוצנָא עיגעליווירּפ עקיבלעז יד ןבָאה ךיוא ךיא ליוו רעטייוו

 ןעגנוטייצ עשידיא יד יו טקנוּפ ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא ןטרעצנָאק

 תורוחס יד וצ קידנגערפ טשינ -- תורוחס ףיוא ןסנָאנַא עטלָאצַאב ןָא ןעמענ

 םיטַאבעלַאב יד יצ ןוא ,הפירט רעדָא ע'רשכ ,עטכעלש רעדָא עטוג ןענייז

 ...ץנערוקנָאק עקידנדיײנש-לגרָאג ַא ךיז ןשיווצ ןריפ רעדָא עשיטייל ןענייז
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 םיטַאבעלַאב יד טשינ ךיוא ןוא ,תורוחס עלַא טשינ זַא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא

 טכַאמ -- ןריטסיזקע ןענעק לָאז'מ ידכ רעבָא ,ןעגנוטייצ יד ןלעפעג ,ערעייז

 ...גיוא ןַא וצ ןעמ

 לָאז ןרָאכ עקניל יד זַא ,עיגעליווירּפ עקיבלעז יד ןבָאה ךיא ליוו ,םגו

 ערעדנַא יו טקנוּפ ,סעציזָאּפמָאק ןוא רעדיל עניימ ךיוא ןעגניז ןגעמ

 ...סרָאטיזָאּפמָאק ןוא סרעטכיד

 וצ ,רעקיטירק-קיזומ ַא יו ,טכער עקיבלעז יד ןבָאה ךיא ליוו רעטייוו

 רָאכ ןשינָאמרַאהליפ ןקניל םענופ ןטַאלּפ עקידנליּפש-גנַאל יד ןגעוו ןביירש

 טקנוּפ ,רָאכ-סקלָאפ רעטנָארָאט ןקניל םעד ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ךוַאר השמ טימ

 טָא ןופ ןטַאלּפ עקיבלעז יד ןליּפש וצ טפָא ץנַאג טכער סָאד ךיז טמענ סע יו

 ָאידַאר ןוא טניירפ ןיימ "יד-יוו-יא-וילעבָאד , ףיוא ןרָאכ עטנָאמרעד יד

 -ָאידַאר ןופ "קיגָאל, רעד טיול ,םגה .ערעדנַא ןוא רעלוקס יבצ :עגעלָאק

 יז לייוו ,ןליּפש טרָאטעג טשינ ןטַאלּפ עקיזָאד יד ןעמ טלָאװ ,סקיא עגעלָאק

 ?ןרָאכ עקניל ןופ ןענייז

 -וילעבָאד , עיצנַאטס רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד זַא ,סיוא רעבָא טעז סע

 -ילעטניא ןוא קיגָאל ענעגייא ןייז טגָאמרַאפ ,דלעפנירג ירנעה ,"יד-יוו-יא

 ...קיטילָאּפ ןופ גנַאזעג ּפָא טלייט רע ןוא ץנעג

 זַא ,ןריסַאּפ טשינ רעמ ךיוא טעװ סע זַא ,ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןוא ןטרעצנָאק ןרַאנסיױא רימ ייב "רוטלוק , ןופ לטנַאמ ןרעטנוא לָאז'מ

 ַא ךָאד טנייז ,ינדרי ,ריא , תמחמ ,זיירּפ בלַאה רַאפ ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא

 ...ןדנעלברַאפ טשינ רעמ ךימ טעװ עזַארפ יד טָא יו שטנעמ-רוטלוק

 !ןגעמ ךיילג ןלַאנָאיסעפָארּפ עלַא רעדָא ,טשינ רָאט רענייק רעדָא :ץרוק

 ןייק ןוא עמַאנסיוא ןייק ָאטשינ !ןּפַאכ עלַא רעדָא ,טשינ טּפַאכ רענייק רעדָא

 טסיטרַא ןַא ! ךיז ןבעלסיוא ,ָאי -- ןוא ןבעל ןפרַאד ןטסיטרַא עלַא ! םיסחוימ

 טקנוּפ זיא סָאד !ןבעלסיוא ךיז ךיוא -- "רעטוּפ טימ טיורב , ןסע ץוחַא ףרַאד

 ...ןעמעטָא םוצ טפול יו

 -- טסילַאעדיא ןייק ןייז רעמ טשינ ליוו ךיא !גונעג ,ךעלרעדניק ,ןיינ

 ...ןטסילַאעדיא ןייז ערעדנַא ןיוש ןלָאז

 יד טימ ץורית רעד, :עינעינישטָאס רעד ףיוא שוריּפ ןיימ זיא סָאד טָא

 ..."ןזניל

 .י .נ ,1960 ,יַאמ ,"טַאלבנכָאוװ רעק רָאי-וינ
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 ןַאמּביל קחצי

 -עפמעק ןוא קיד'תונשקע ,רעטקַארַאכ רעשימַאניד א ןעוועג זיא ר

 ךיוא טָאה יאנק רעד טָא רעבָא .ןטיבעג עלַא ףיוא יאנק ַא ,שיר

 :-שילגניא ,שירעכַאל:קיצרַאה ,שיטנַאמָאר:שיריל :ןייז טנעקעג

 ,תובהלתה ךס ַא טימ ל'רמז ןשי'דיסח ַא ןיא ןייגרַאפ ךיז ןוא שירעפיטש

 .סייוו ןיא לטעטש ַא ,וָאקירטעּפ ןופ טמַאטשעג טָאה ןַאמביל קחצי

 -רעשי'דבח רעד ;טלעוװקעג טָאה שטיװוַאבויל ןופ טסייג רעד ואוו ,דנַאלסור

 טָאה סע .ןצכעוט ענייז עלַא ןיא ןענעקרעד טזָאלעג קרַאטש ךיז טָאה ןָאט

 ןייז טָאה רַאפרעד רעבָא ,טייקכייוו עשיניַארקוא יד ןביירש ןייז ןיא טלעפעג

 ןליפ רעמ רךָאנ ןוא -- ןעז טנעקעג טָאה'מ .תודמול עשידיא טגָאמרַאפ ןביירש

 זיא קוסּפ רעשידיא רעד .ןסקָאװעג זיא רע ןכלעוו ףיוא ןדָאב ןשידיא םעד --

 רע .ןעּפ-ץיּפש רעד ףיוא ןוא -- גנוצ-ץיּפש רעד ףיוא ןגעלעג דימת םיא

 טימ ןביירש סָאװ רעביירש עשידיא עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טשינ טָאה

 .שידיא ףיוא ּפָארט ןטימ רעביירש רעשידיא ַא רָאנ ,תויתוא עשידיא

 ןצרַאה ןייז ןיא םינוגינ ךס ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ןַאמביל קחצי

 יד-ִא טָא :טריבורּפ רע טָאה .ןעגניזסיוא טלָאװעג עלַא ייז טָאה רע ןוא

 טרעטיצעגפיוא טָאה ענורטס רעדעי רעבָא ,ענורטס ענעידָא טָא ,ענורטס

 ךיז טָאה רע .שרעדנַא טשינ ןוא ױזַא טָא -- שטנואוו םענעגייא ןייז טיול

 -רַאפ ןוא -- טסעמרַאפ םעד טימ רָאנ ,ןטַאטלוזער יד טימ טנכערעג טשינ

 רעד ןעוועג ךיוא זיא ןָאט-דנַארג רעד .סיורג לָאמעלַא ךיז רע טָאה ןטסָאמ

 ןכעלנייוועג-ץנַאג ַא ןופ וליפא -- םענייז ןביירש ןימ ןדעי ןופ ןָאט-טנורג

 ...ץיטָאנ רעדָא לקיטרַא ןשיטסילַאנרושז

 -רעטנוא ןיא טנעקעג זנוא ייב סע ךיז טָאה ,רעגייטש ַא ,רעוו ןוא

 רעשידיא רעכלעוו ?ןע'נַאמביל קחצי טימ ןטסעמרַאפ טייקשירעמענ

 ליפוזַא ,ןכָאי ליפיוזַא ןעמונעג ךיז ףיוא סע טָאה ,קרָאי וינ ןיא רעביירש

 עיצקַאדער ןיא ןציז טנעקעג טָאה רע ?ןַאמביל קחצי לפיוו ,ןגָארט וצ ןטסַאל

 ךָאנרעד ןוא -- העש 48 עצנַאג רָאנ ,העש 24 ןייק טשינ שיט:-ביירש ןייז ייב

 עפַאק ַא ןיא רעדָא ,עפַאק "לַאיָאר , ןיא ןָאט-עילוה ַא ןייג ןגעלָאק טימ טשרע

 -ןייא ,ײטרַאּפ-שטנעמ-ןייא ןעוועג זיא רע .שזדעליוו-שטינירג ןיא ץעגרע

 ןיא ןביולג םענעטלעז ַא טימ ,רעבעגסױרַא-שטנעמ-ןייא ,גנוגעוװַאב-שטנעמ
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 -רעד ןוא רָאטקַאדער רענערָאבעג רעד ןעוועג ךיוא זיא רע !תוחילש ןייז

 -טימ סלַא ןטערטוצנײרַא טַאהעג קשח ןייק טשינ זיולב טשינ רע טָאה רַאפ

 שוריפב זיא רע רָאנ ,עיצקַאדער-גנוטייצ זיא-סע רעכלעוו ןיא רעטעברַא

 קרָאי וינ ןיא זיא סע ביוא .םעד רַאפ טייהנגעלעג רעדעי ןופ ןפָאלטנַא

 ןרעוו ןופ ט'מולח'עג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיא ַא ןעוועג

 ןיא ןעגנוטייצ עשידיא יילרע'לכ יד ןופ רעטעברַאטימ רעטסקינייוועניא ןַא

 רעצלָאטש רעד ןעוועג זיא רע !ןאמביל קחצי ןעוועג סע זיא עקירעמַא

 -רעטנוא ךיז טלָאװעג טשינ ןדנעטשמוא ענייק רעטנוא טָאה סָאװ ,רעטיר

 סָאד -- לרָאטקַאדער רעדָא רָאטקַאדער ןשידיא זיא-סע ןכלעוו ַא ןפרַאװ

 ...ךעלרָאטקַאדער ,ךיז טייטשרַאפ ,בור

 ןגָארטעגסיױא סעציילּפ ענעגייא ענייז ףיוא ןַאמביל קחצי טָאה רָאי 5

 ןוא ןבעגעגסױרַא רע טָאה םעד רַאפ ןוא ."טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ,; םעד

 -עג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא ,"גנַאגפיוא , לַאנרושז םעד טריטקַאדער

 ןיא ,"ךוב רעזנוא , .ןטסיאייסע ,רעלייצרעד ,רעטכיד עשידיא עגנוי טלמַאז

 רעלעטשטפירש עשידיא עטסנעעזעגנָא יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 טימ תוחוכ עשירעגעלרַאפ ןזיועגסױרַא ךיוא טָאה רע ןוא .עקירעמַא ןופ

 רעדניק , ס'דלָאג ןַאמרעה ,"הכולמ עשידיא , ס'ָאריּפַאש דעמַאל ןבעגסױרַא

 -סױרַא ךיוא רע טָאה ,תועט ןייק טשינ ךַאמ ךיא ביוא ןוא ,"ךעל'השעמ

 -ַארעטיל רענעגייא ןייז .רעדיל ךוב ןטשרע ס'נײטשטַאלג בקעי ןעבעגעג

 -- רעכיב ענעבעגעגסױרַא ריפ ןיא לייוורעד טײטשַאב געמרַאפ רעשיר

 ןעייסע רעכיב ייווצ ,"קלָאפ םוצ גנַאזעג ןיא, רעדיל ךוב ַא :ייז ןשיווצ

 "טייצ ןופ טכיל ןיא , קיטסיצילבוּפ ךוב ַא ,"רוד ןיימ ןופ רעפַאש ןוא רעיוב ,

 ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו ףיוא .דלָאג ןַאמרעה ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא ןוא

 רעדָא יירד ךָאנ רַאפ קורד םוצ ןכַאז עקיטרַאפ ןזָאלעגרעביא רטפנ רעד טָאה

 עג גנידצלַא ףיוא טָאה רע !ןַאמביל קחצי ןעוועג זיא סָאד טָא .רעכיב ריפ

 ןוא טריזינַאגרָא ,טעברַא ןפוא ןייז ןיא שידָאטעמ ןעוועג זיא רע .טייצ ןענופ

 ,קידיארבג

 -נעטש ןוא רעקידנזיורב ,רעשימַאניד רעד טָא זַא ,םיוק ךיז טביולג סע

 רעשידיא ,טייקשידיא ,ןבעל שידיא ,טרָאװ ןשידיא ןרַאפ טסַאיזוטנע רעקיד

 רעמ ןיוש זיא ,ללכב ןבעל ןוא ,רעטַאעט שידיא ,הניגנ רעשידיא ,רוטַארעטיל

 סע :טזָאלעגרעביא שטנעמ רעקיזָאד רעד טָאה ללח ןפיט ַא ,ללח ַא !ָאטשינ
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 ןוא -- קרָאי וינ רעשידיא רעד ןיא ןַאמביל קחצי רעטייווצ ןייק ןיוש טעוװ

 ,ןייז טשינ -- ללכב עקירעמַא רעשידיא רעד

 .י.נ ,1959 ,15 .צעד ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי וינ

 "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל},

 ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל , ןייז ןופ דנַאב ןטרעפ םעד ןגָארטעגוצ

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ןוא טַאמרָאפ ןסיורג ,ןטייז 1279 טָאה סָאװ

 ,דנַאברַאפ-ןרָאיטקַא ןשידיא םעד ןופ החגשה רעד רעטנוא

 סקואוו םעד ןיא קלח ןטסערג םעד טַאהעג טָאה עקירעמַא עשידיא יד

 רעד ןיא דנַאל םוש ןייק ןיא .רעטַאעט ןשידיא םענופ ילברעדנַאנופ ןוא

 ןיא יו עכיוה ַאזַא ןעוועג טשינ סרעטַאעט עשידיא לָאצ יד זיא טלעוו

 ןטשרע םענופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג ךיוא זיא ָאד .עקירעמַא

 יד טגָאמרַאפ ךיוא טָאה עקירעמַא .טלעוו רעד ןיא "רעטַאעט-טסנוק , ןשידיא

 עטנענימָארּפ עמַאס יד ןופ :תוחוכ-רעטַאעט ןשידיא ןופ גנולמַאזנָא עטסערג

 עשידיא עטסטמירַאב עמַאס יד וצ זיב ןטיבעג עלַא ףיוא ןרָאיטקַא עשידיא

 ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיא ןוא ןגרוטַאמַארד

 עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד זיא עקַאט רעבירעד

 :רעטנוא בייהנָא ןיא דלַאב טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקינעי יד ןעוועג

 ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, ַא ןבעגוצסורַא ןעמונעג

 ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, דנעב ריפ יד ךרוד טנעייל ןעמ ןעוו

 ןופ עמַארָאנַאּפ ענעטלעז ַא ,דליב קידעבעל ַא סיוא ךייא רַאפ טסקַאװ

 ,ןרָאילפוס ,ןרָאטקעריד ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא ,סעניב :רעטַאעט ןשידיא

 ריפ עלַא ןיא סָאירַאסערּפמיא ,סרעמענרעטנוא ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,ןרָאסישזער

 ךָאנ ךעלטיּפַאק ,ןדָאזיּפע ךָאנ ןדָאזיּפע טנעייל ריא .טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו

 יד ןופ םענייא ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,סעכָאּפע ךָאנ סעכָאּפע ,ךעלטיּפַאקי

 .ןבעל ןשידיא ןיא ןגייווצ-רוטלוק ערעלוּפָאּפ ןוא עקיטכיוו

 ןטקעיָארּפ עשירַארעטיל עכלעזַא ףיוא ןטעברַא רעקלעפ ערעדנַא ייב

 טציא זנוא טָאה רע :רעדנואוו ַא ןזיווַאב רעדיוו טָאה גייווצרעבליז ןמל ||
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 -ערקעס ,ןרָאטקַאדער ,סרעלמַאז ,סרעשרָאפ ,סרעביירש טימ ןבַאטש עצנַאג

 !ןָאטעגפיױא גנידצלַא סָאד שטנעמ ןייא טָאה זנוא ייב רעבָא ,ןרַאט

 ןייז ןיא ןָא זנוא טגָאז רבחמ ןייז .קרעוו לַאטנעמונָאמ ,סיורג ַא זיא סע

 זַא ןוא טימרעד טקידנערַאפ טשינ ךָאנ טָאה רע זַא ,דנַאב ןטרעפ םוצ המדקה

 ַא ןיא ןבעגוצסױרַא טפָאה רע סָאװ ,דנַאב ןטפניפ ןפיוא ןיוש טעברַא רע

 ,םורַא ייווצ רָאי

 טקעיָארּפ ןשירַארעטיל ןקימענרַאפ םעד טָא ףיוא ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא

 ,קירוצ רָאי קיצרעפ טימ טקנוּפ -- 1922 רָאי ןיא ךָאנ גייווצרעבליז ןמלז טָאה

 דימ טשינ ןרָאי עקיטולב ןוא ערעווש ,עגנַאל עקיזָאד יד ךרוד זיא רע ביוא

 ,גערב ןקיטכיל ַא וצ קרעווסנבעל ןייז ןריפרעד טמיטשַאב רע טעוו ,ןרָאוװעג

 ,טכעלקריוורַאפ ןייז םולח רעסיורג ןייז טעוו טימרעד ןוא

 ןופ ןָאקיסקעל, דנַאב רעטרעפ רעד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד'ס

 ,רעדנעב יירד עקידרעירפ עלַא ןופ רעטסקיכייב רעד זיא "רעטַאעט ןשידיא

 ַא טמענרַאֿפ דנַאב ןקיזָאד םעניא ןײלַא ןע'מכילע םולש ןגעוו טעברַא יד

 ןיא ,ןיילַא ךיז רַאפ ךוב ַא שיטקַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןטייז עסיורג 125 ערעסַאװ

 ס'מכילע םולש ןגעוו זיולב ךיז טדער טעברַא רעקימענרַאפ רעקיזָאד רעד

 סע סָאװ ץוחַא סָאװ ,רָאפ רָאנ ךייא טלעטש .רעטַאעט ןשידיא םוצ רעייטשוצ

 גָארטײב ס'מכילע םולש ןגעוו טלייצרעד טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טרעוו

 עטריזיטַאמַארד ןוא עלעניגירַא ענייז עלַא ןגעוו ,רעטַאעט ןשידיא םוצ

 עשיפַארגָאילביב עלופ ַא ךיוא טרָאד ריא טניפעג ,סרעטקַאניײא ,סעסעיּפ

 עטליּפשעג יד טָאה םכילע םולש ןעוו ,ןבעגעגנָא טרעוו סע ואוו ,המישר

 טריפעגפיוא ןענייז ייז ואוו ןוא ןעוו ןוא ןבירשעג רעטקַאנײא רעדָא עמַארד

 ןרָאוװעג

 ןגעוו ךיוא ןטעברַא עקימענרַאפ ריא טניפעג דנַאב ןקיזָאד םעניא

 -רַאפ סָאװ ,רעלסעק דוד :יוװ ,ןרָאיטקַא עשידיא עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא

 ךָאנ ןוא טיורקדליש ףלָאדור ,שילַאק ַאטרעב ,ןטייז עסיורג 114 טמענ

 ,ןטײקטמירַאב עכלעזַא

 גרוטַאמַארד םעד ןגעוו ךיוא טרָאד ךיז ןעניפעג ןטעברַא עכעלריפסיוא

 םעד ןגעוו ןוא ,ןטייז עסיורג 82 םורַא טמענרַאפ סָאװ ,ןירבָאק ןָאעל

 ןקיטכיוו ַא ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,יקצַאש בקעי ר"ד רעקירָאטסיה:רעטַאעט

 .רעטַאעט ןשידיא ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ

 ןופ טרעוו שילַאק ַאטרעב עסירטקַא רעטמירַאב רעד ןופ טלַאטשעג יד
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 טרָא ןוא עלָאר ריא .טפַאשביל ךס ַא טימ ,ןלָאמעג םערַאװ ןגייווצרעבליז

 ןעלטיּפַאק עטסנעש יד ןופ רענייא זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעניא

 טייוו ןוא טיירב טָאה ןעמָאנ ריא .רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג רעד ןיא

 וצ ןגָאלשעגנָא ךיוא טָאה ןוא עקירעמַא רעשידיא רעד רעביא ןעגנולקעגּפָא

 בקעי ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז .ייוודָארב ףיוא עניב רענַאקירעמַא רעד

 שילַאק ַאטרעב .רַאוטרעּפער-טלעװ םניא יו טוג ױזַא ,סעמַארד ס'נידרָאג

 ןיא סעסירטקַא עשידיא עטסטבילַאב עמַאס יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 .ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ יז טָאה םלוע רעשידיא רעד ;עקירעמַא

 ,טיורקדליש ףלָאדור רָאיטקַא ןטמירַאב םעד טרעדליש גייווצרעבליז

 :רעטַאעט עטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא טכַאמעגכרוד טָאה רעכלעוו

 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט ןשישטייד ןופ ןייגרעבירַא ןייז :סערעירַאק

 ןעמוקעג זיא רֶע ןעוו ,רעטַאעט ןשידיא םוצ ,ןילרעב ןיא ן'טדרַאהנייר ייב

 רעד ףיוא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,סעלָאר ענייז .עקירעמַא ןייק ןרָאפוצ

 טנכייצעגנָא רָאלק ז'גייווצרעבליז ןופ ןענייז ,עניב רעשידיא רענַאקירעמַא

 ץטיורקדליש ףלָאדור ןופ טלַאטשעג יד .ןבעגעגרעביא םערַאוװ ןוא ןרָאוװעג

 .םענרַאפ ןלופ ריא ןיא סיוא ךייא רַאפ טסקַאװ

 ַא זיא "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, דנַאב רעטרעפ רעד :ןצרוק ןיא

 החּפשמ-רעטַאעט עשידיא יד .ןקוקוצנײרַא םיא ןיא יאדכ זיא סָאװ ,לגיּפש

 ןשטנעמ-רוטלוק עשידיא ערעזנוא עלַא ןוא טלעוו רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא

 ןוא רעשרָאפ ,רעלמַאז ןעיירטעג םעד חוכ-רשיי ןטנידרַאפ םעד ןבעג ןפרַאד

 ,גייווצרעבליז ןמלז -- "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל , ןופ רָאטקַאדער

 ,י.ג ,1963 ,15 .טקָא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 ָאריּפַאש דעמַאל
 טײצרָאי ןט10 ןייז וצ

 ,ָאריּפַאש דעמַאל רעלעטשטפירש םענופ םינמיס:טּפיוה יד ןענייז

 .ןלַאפעגסיוא טלמונַא זיא טײצרָאי רעטנעצ סעמעוו

 ןרעוו טנכערעגוצ ךיוא ןעק ןביירש ןפוא ןייז וצ טנעמינַאּפמָאקַא ןַא יו

 ןיז טימ ףיונוצ שינָאפילָאּפ ךיז טסיג סָאװ ,תוחקיּפ עליטש ןייז

 ,םזילַאער ןשיטנַאמָאר םענעלַאטשירק

 עיצרָאּפָארּפ ,סָאמ רַאפ שוח ןקרַאטש רָאג ַא םיא ייב ריא טליפ רעטייוו

 .עינָאמרַאה ןוא

 ץָאריּפַאש דעמַאל ייב זַא ,ןרעוװו טנָאטַאב ףרַאד גנידצלַא ןופ רעמ רעבָא

 ,טסנוק יד ןעגנולשעגנייא טשינ טפַאשרעטסיימ יד טָאה

 .ןענייז ייז יו ןכַאז ןעז וצ חוכ םעד טגָאמרַאפ , טָאה ָאריּפַאש דעמַאל

 ,ץַאז ןופ טײקטקָאטעג ןוא קנַאדעג ןופ טייקרָאלק ,טרָאװ ןופ םוצמי צ

 ןופ ןעק רע .ןענרעל ךס ַא רעייז רעביירש ַא ןעק ץ'ָאריּפַאש דעמַאל ייב

 ,קידנעיירש ןייז וצ טשינ ױזַא יוו :תוטשּפ עשיטַארקָאטסירַא :ןענרעל םיא

 רעד ןיא יורטש ןּפַאכ ןוא טניוו ךָאנ ןגָאי וצ ןטסולג ןלעוװ וצ טשינ ןוא

 ,..טפול

 ןשידיא םענייר :ןענרעל ךיוא ץןַאריּפַאש דעמַאל ייב ןעק רעביירש ַא

 ןוא ןקרַאמ עשירַארעטיל עטסעב יד ףיוא ןקישסױרַא םיא ןעק'מ סָאװ ,חסונ

 .חסונ םוש ןייק רַאפ טמעשרַאפ ןביילב טשינ טעוװ רע

 טדייל סָאװ ,רעביירש עשידיא עטלייצעג יד ןופ זיא ָאריּפַאש דעמַאל

 ןוא שינעצלַאמשרַאפ ,שינעכייקרַאפ ,שינענילכרַאפ :תולחמ יד ףיוא טשינ

 רעסייוו ןיא זדלַאה ןזיב טשינ ךיז טקיט ןעּפ ןייז .טייקיד'תיז-ןמש'רַאפ

 ...יירעגייל-רעטפַאלק ןוא טייקשינילומ ,טייקימיוש

 ,רעלעטשטפירש רעלַאטנָאזרַאה רעמ ַא ךיוא זיא ָאריּפַאש דעמַאל

 רעיײּפמע , ןופ דיסח רעסיורג וצ ןייק טשינ זיא רע .רעלַאקיטרעװ ַא רעדייא

 ,גונעג ךיוא זיא ,ןינב רעקיקָאטש קיצנַאװצ רעדָא ,ןעצ ַא ,סעדייבעג "טיעטס

 זַא ,למיה םעד ןעגנַאלרעד ןלעוו ןוא ךיוה רעד ןיא ךיז ןעקבַארַאק סָאװ וצ

 ?טנַאה רעד וצ טנעָאנ ױזַא זיא דרע יד
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 ַא שממ םזילַאער ןוא םזיטנַאמָאר ן'ָאריּפַאש דעמַאל ייב זיא רעטייוו

 ...םימשה ןמ גוויז רעכעלקילג

 ןעק טרָאּפסַאּפ ַאזַא טימ ןוא -- טרָאּפסַאּפ ס'ָאריּפַאש דעמַאל זיא סָאד

 .ןרעוו ןעמונעגנָא ןעמעלַא ןופ ןוא טלעוו עצנַאג יד ןזיירסיוא ןעמ

 עטסקיטרַאנגיײא יד ןופ ענייא זיא "הכולמ עשידיא ,, סיָאריּפַאש דעמַאל

 רעײנ רעד ןיא -- קיטרַאנגײא קיד'ארומ -- ןעגנופַאש עשירַארעטיל

 ,טסייג ןוא טסוג ןיא ,ןָאט ןיא -- רוטַארעטיל רעשידיא רענרעדָאמ

 ישג קרַאטש ךיז ןבָאה רעביירש עשידיא בור סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא

 -עג קרַאטש ַאריּפַאש דעמַאל ךיז טָאה ,"םייוגה לככ, ןביירש וצ טסיילפ

 ."ןדיאה לככ , ןביירש וצ טסיילפ

 רעד טגיל ,"רדח ןיא טייג רעביירש רעד , ןעייסע עלעכיב ןיילק ןייז ןיא

 רַאפ ריא טָאה ָאד .יירעלעטשטפירש ס'ָאריּפַאש דעמַאל ןופ תיצמת רעצנַאג

 תולעמ ענייז עלַא טימ ָאריּפַאש דעמַאל ןלופ םעד קידעבעל ןוא רָאלק ךיז

 .תונורסח קינייוו רעייז ןוא

 ַא ףיוא יו טּפַאלקעגסיױא -- ןעייסע טימ עלעכיב-קיאַאזָאמ יולב  ַא

 ,רעלטסניק ןוא רעטסיימ ,לכש ןוא שגר ןופ עיצַאניבמָאק ערעטיול ַא .ןייטש

 טָאטשנָא .טּפַאכרַאפ טרעוו ןוא טנעייל ריא -- ןרענוד ןָא ,ןצילב ןָא

 .ץתמא עטרַאה -- ריא טליפ רעמ ךָאנ ןוא -- ריא טעז -- טייקשלַאפ

 -תכאלמ ַא ךרוד ןוא ךרוד ץ'ָאריּפַאש דעמַאל ייב ריא טריּפש ךיוא

 .שדוקה

 ןבָאה ייז רעבָא ,עקידרענייב סנטסיימ ןענייז ןדלעה סיָאריּפַאש דעמַאל

 ריא .טּפַאשלעזעג רעייז ןיא ןייז ,ןענעק ייז טליוו ריא .ןבעל ךס ַא ךיז ןיא

 ןעניפעגסיוא ,ןליוו ייז סָאװ ,ןטכַארט ייז סָאװ ןסיוו ,ןדייר ןרעה ייז טליוו

 ,ןעייג ייז ןיהואוו ,ןעגנובערטש ,ןלַאעדיא ,ןענייז ןעגנַאלרַאפ ערעייז סָאװ

 ריא תמחמ ,ןעּפעשטּפָא טשינ ייז ןופ ךיז טנעק ריא .ןליצ ייז סָאװ ךָאנ ןוא

 סָאװ ייז ןגעוו ןייגרעד טליוו ריא ןוא ,ןושל רעייז ,טייק"מעט רעייז טליפ

 ,רעפיט ןוא רערעלק ,רערעמ

 ,טשינ טקנערק יז .רָאג זיב ,עשימייה ַא זיא הביבס ס'ָאריּפַאש דעמַאל ןוא

 וצ טימ ,עכייר וצ ןייק טשינ רשפא זיא יז .טייקדמערפ ףיוא טשינ ט'השלוח

 קרַאטש ַא יז זיא רַאפרעד רעבָא ,ןברַאפ קינייוו וצ ,ץכעצוּפַאב קינייװ

 םעניא טרָא סיורג ַא טמענרַאפ סָאװ ,ענעסעזעגנייא ןַא ,עטעוועדנופעגנייא

 ,רָאי טנזיוט ייווצ עטצעל יד רַאפ ןבעל ןשידיא
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 .סנייא ןַא -- ן'ָאריּפַאש דעמַאל ייב זיא ,הביבס ןוא דלעה

 זיולב טשינ ט'הצע'עג ךיא טלָאװ טײצרָאי ןטנעצ ס'ָאריּפַאש דעמַאל וצ

 ריצַאּפש ַא ןכַאמ וצ :רעביירש ןשידיא ןדעי ךיוא רָאנ ,רענעייל ןשידיא ןדעי

 !ןטרָאג ןשירַארעטיל ןסיורג:ןיילק ןייז ןיא

 .י .נ ,1959 ,15 .ווָאנ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 ןטסיטרַא עסיורג ייווצ

 קיזומ ןגעוו לעיצעּפס ,רעביירש ַא יו טירט עטשרע עניימ טלעטשעג

 ןעלקיטרַא עטשרע עניימ ןשיווצ ,"קָאשטיװָאנ, ַא -- רעטַאעט ןוא

 ןַא ןעוועג ךיוא זיא הביבס רענעגייא רעד ןופ רעטַאעט ןוא קיזומ ןגעוו

 ןופ ןיגינעק יד -- ןָאקיּפ ילַאמ, :ּפָאק ַא רעטנוא ןָאקיּפ ילַאמ ןגעוו לקיטרַא

 טקורדעג ןעוועג זיא לקיטרַא רעד ."עקירעמַא ןיא עטערעּפָא רעשידיא רעד

 ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ןוא "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא

 -גנַאל רעזנוא ןופ בײהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ

 .טפַאשטנַאקַאב רעקירָאי

 בָאה ךיא סָאוװ ,עקירעמַא ןיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד טָאה טָא ןוא

 יד טרעייפעג געט יד ,דילגטימ-עוויטוקעזקע ןַא סריא ןייז וצ דובכ םעד

 ןקיד'בוט-םוי ןקיטרַאסיורג ַא ףיוא ןעלקנַאי טימ ןילַאמ ןופ הנותח ענעדלָאג

 -טּפיוה יד יו ןרָאיטקַא עשידיא יד ןוא טסעג ענעדַאלעג-לעיצעּפס טימ ןפוא

 זיא ,ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא הנותח ענעדלָאג יד ואוו ,ץַאלּפ רעד .םינתוחמ

 עקיטיונמוא ךיוא ןוא עקיטיונ עלַא טימ ,לעטָאה רָאדָאמָאק רעד ןעוועג

 רעד ןופ טנעדיזערּפ םענופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,"ךעלרעּפילק,

 ,טייצכער רָאמיס ןָאיני-ןרָאיטקַא רעשידיא

 ריא ןופ רָאלק זיא סָאד ,רעטַאעט ןשידיא םענופ דניק ַא זיא ןָאקיּפ ילַאמ

 עסיורג עריא ךָאנ ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טשרע רעבָא ,עיפַארגָאיב

 רעטַאעט ןשילגנע םוצ רעבירַא יז זיא ,עניב רעשידיא רעד ףיוא ןגלָאפרעד

 סע םורָאװ .עיצַאסנעס ַא ןרָאװעג טרָאד ךיוא זיא ןוא ייוודָארב ףיוא

 טשינ וליפַא -- ןָאקיּפ ילַאמ יו עכלעזַא ןטנַאלַאט ךס ןייק טשינ ךיז ןרעגלַאװ

 סָאװ רָאנ בָאה ךיא .ןעוועג סע זיא קירוצ רָאי קילדנעצ יירד ַא טי ֹ
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 ,ןטנַאלַאט רעשירָאיטקַא ענעדישרַאפ טימ טלדורּפש סע ואוו ,יײװדָארב ףיוא

 יד טגייצרעביא לָאמ ןקירעביא םוצ טָאה יײודָארב וצ ןייגרעבירַא ס'ילַאמ

 יבַא ןעוועג טשינ זיא וינעווע דנַאקעס זַא ,טלעװ:רעטַאעט רענַאקירעמַא

 טָאה ןוא תוחוכ עסיורג טגָאמרַאפ טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד זַא ;רעװ

 ךיז לו סע רעוו .רעטַאעט ןשילגנע םוצ קלח ןשּפיה ַא ןגָארטעגוצ ךיוא

 ײװדָארב , ךוב ס'נָאסניקטע ס'קורב וצ ּפָא םיא ךיא קיש ,םעד ןיא ןגייצרעביא

 רעקירָאיגנַאל רעטמירַאב רענַאקירעמַא רעקיזָאד רעד ."קוב ּפערקס

 ןעגנַאזעגביול ןענופעג טָאה "סמייט קרָאי וינ, רעד ןופ רעקיטירק-רעטַאעט

 .וינעווע דנַאקעס רַאפ ןוא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ

 עקיצנייא יד טשינ זיא ןָאקיּפ ילַאמ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע

 ,טּפַאכעגסיױא טָאה ײװדָארב סָאװ ,וינעווע דנָאקעס ןופ עסירטקַא עשידיא

 דנָאקעס ןופ ןרָאיטקַא עשידיא עטמירַאב עכלעזַא רימ ןעמוק קנַאדעג ןפיוא

 ,קינלוקס השנמ ,(טניירפנזייוו ינומ) ינומ לואּפ ,ימע-ןב בקעי יו וינעווע

 ףיוא גלָאפרעד רעקינייוו טשינ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 .ןָאקיּפ ילַאמ יוװ יײװדָארב

 ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ ךיוא ןוא טנַאלַאט טימ טשטנעבעג זיא ןָאקיּפ ילַאמ

 :רעסיוא ןַא ןיא עניב רעד ףיוא רעביא ךיז טיג סָאװ ,עלעטניּפ-ןח

 ישר יוװ זיא יז .ץנַאלג ןוא טייקשיטענגַאמ ,טײקמערַאו רעכעלטנייוועג

 ַא זיא רעריא שטיינק רעדעי .ךס ַא רעייז טגָאז סָאװ רעבָא ,טיטעּפ ,בתכ

 -נגער טלעווק סָאװ ,טנַאלַאט ןקידוועגניז ריא ףיוא שוריּפ ַא ,שטייטרַאפ

 טמוק גנידצלַא ,קיטש:-דמש ןייק טימ טשינ ךיז טצונַאב יז .סױרַא קידנגיוב

 ריא ,לדיל ַא ןָאט גניז ריא ,ןדער ןופ ןָאט ריא :ןײלַא ךיז ןופ ריא ייב

 ןוא טושּפ ױזַא ןענייז רערט ריא ןוא לכיימש ריא ,טעמוא ריא ,טייקכעליירפ

 טייגעצ סע זַא ,קיד'המשנ ןוא קיצרַאה ,קַאמשעג ןוא שימייה ױזַא ,םערַאװ

 ,רבא רעדעי ןיא שממ ךיז

 טלָאװ סע זַא ,שטנואוו ַא ןקירדסיוא ךיז טליוו טייהנגעלעג רעד ייב

 -נייא טלָאװ ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא יד ןעוו ,הלווע ןייק ןעוועג טשינ

 ןשידיא םענופ ןרָאיטקַא עטנידרַאפ עכלעזַא רַאפ ייליבוי ןקיסַאּפ ַא טנדרָאעג

 סָאד .ןייטסרעג ַאטרעב ַא רעדָא רעלדַא יליצ ַא ,ימע-ןב בקעי ַא יו ,רעטַאעט

 ַא ךיוא רָאנ ,ןרָאיטקַא עטנָאמרעד יד רַאפ זיולב טשינ דובכ ַא ןעוועג טלָאװ

 ...ןָאינוי-ןרָאיטקַא-רעשידיא רעד רַאפ דובכ

 ןיא הנותח רענעדלָאג ס'כילַאק בקעי ןוא ס'נָאקיּפ ילַאמ ןופ גנורעייפ יד
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 ךיז ןיא ךָאנ טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד זַא ,ןזיװַאב טָאה לעטָאה רָאדָאמָאק

 ןשידיא ןסיורג ַא ןעגניירב וצ ףיוא "ףושיכ ,גונעג ,חוכ-סגנואיצוצ גונעג

 ךָאנ זיא רעטַאעט ןשידיא םוצ ,טסיטרַא ןשידיא םוצ סערעטניא רעד .םלוע

 ןופ גנואיינַאב ַא ןוא גניבעלפיוא ןַא ןעגניירב ךָאנ ןעק ןוא קרַאטש גונעג

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא

 .י .ג ,1969 ,1 .ווָאנ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 שטנעמ ןוא רעּביײרש -- ווָאקונַאכ .ל

 תמא םעד ןכוז סָאװ ,רעביירש עשידיא יד ןופ ןעוועג זיא ווָאקונַאכ .

 ,םישעמ ענייז ןוא שטנעמ םענופ ייס ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט םענופ ייס

 בייל טימ רע טָאה םעד וצ .טייקטכע ןוא טיײקרָאלק טכוזעג טָאה רע

 ןיא ןעגנײרבסורַא טלָאוװעג רֶע טָאה סָאד ןוא ;ןבעגעגרעביא ךיז ןבעל ןוא

 .ןעייסע ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ענייז

 יסינַאיּפ עליטש ןוא טסוג ןקינָאט-בלַאה םעניא ןבירשעג ךיוא טָאה רע

 ןופ ןוא -- טײקשיטַאמַארד ,םרַאיל ,למוט טַאהעג טנייפ טָאה רע .סָאמ

 ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ רעבָא ...טדערעגּפָא זיא טײקשיטַאמַארדָאלעמ

 ןייז ןופ רעטנעצ ןיא -- ןבירשעג ןבָאה טשינ לָאז רע ױזַא יו ןוא ,ןבירשעג

 ,שטנעמ רעד ןענַאטשעג לָאמעלַא זיא ןביירש

 ןופ רענייא זַא ,טקַאפ םעד ןענכיײצרַאפ ךיילג ָאד ליוו ךיא ןוא

 .טסייה ,1929 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןעגנולייצרעד רעכיב סי'ווַאקונַאכ

 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,ךוב םעד רַאפ ."שטנעמ רעד , עקַאט

 ."העש עמורפ ןיא ,, ךוב ןייז ןענישרעד 1925 ןיא זיא ,ן'ווָאקונַאכ רַאפ

 ךס ַא רָאג ןטלַאהַאב ןגיל רעכיב עטנָאמרעד יד ןופ ץ'לוטיט עדייב ןיא

 סלַא ייס ,אפוג רבחמ םענופ סעיצַאטסעפינַאמ ,ןרעינַאמ ,ןכירטש עקיטנעק

 .רעביירש סלַא ייס ןוא שטנעמ

 זַא ,ריא טליפ ,ייסע ןַא רעדָא גנולייצרעד ַא ס'וװָאקונַאכ טנעייל ריא ןעוו

 -סױרַא ןלעוו וצ ןָא ,סָאדַאװַארב ןָא -- ןצרַאה םענופ ףיט םיא ייב טמוק סָאד

 ןָא ,רענעייל םעד ּפָאק ןרעביא ןעגנַאלרעד ןלעוו וצ ןָא ,גנושַאררעביא ןפור
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 טייק'טושּפ יד זיא סע ...קיטש:דמש עשירעביירש ןוא שינעילעמשטירּפ

 ,טייקטנעָאנ ,םיטניא ,םערַאװ .ןײלַא טייקטכע יד ךיוא רעבָא רַאפרעד ,ןײלַא

 ,גנואיצַאב

 רעשיסור רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ווָאקונַאכ .ל

 רֶעבָא טָאה רע ,טעוװעדָאהעגפיוא ךיז טָאה רֶע רעכלעוו ףיוא ,רוטַארעטיל

 ןרע דליש ןופ ,ןרעטקַארַאכ ןלָאמ ןוא ןביירש ןופ ןפוא םענעגייא ןייז ןענופעג

 יד ךיוא טגָאמרַאפ רע טָאה וצרעד .ןעגנוריסַאּפ ןבעגרעביא ןוא סעיצַאוטיס

 דרע רעד ףיוא טרַאה ןייג וצ רָאנ ,ןעלמיה יד ןיא ןעילפ ןלעוװ וצ טשינ עבט

 -ַאב םיטניא זיא רֶע עכלעוו טימ ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןגעוו ןלייצרעד וצ ןוא

 .ןעוועג טנעָאנ םיא ןענייז סָאװ ןוא ןעוועג טנַאק

 יד יו עטוג יד ,ןדלעה ענייז טַאהעג ביל קרַאטש טָאה ווָאקונַאכ .ל

 רע טָאה עטייווצ יד וצ ןוא ,ןעגנוזַאב טרַאצ רֶע טָאה עטשרע יד -- עטכעלש

 ױזַא טשינרָאג זיא רֶע תמחמ .טייקכייוו טימ ,תונמחר טימ ןגױצַאב ךיז

 ןַא וצ ןעוועג זיא רע ,טייקנברָאדרַאפ רעייז ןלעטשוצסױרַא ןעוועג קירעגיינ

 רעדעי ןיא ענייז טייקוויטיסנעס יד טריּפש ריא .רַאפרעד שטנעמ רעלעדייא

 -טצרַאהַאב ַאזַא טקנוּפ ןוא שטנעמ רעטקיצרַאהַאב ַא ןעוועג זיא רע .הרוש

 ,ןביירש ןייז ןיא ךיוא רֶע טָאה טייק

 ּפמעק ןיא ןעוועג זיא ן'ווָאקונָאכ טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 -עג בָאה ךיא .רָאלעסנוַאק סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רע ואוו ,קירעביוב

 רעשידיא ַא ךיוא זיא רע זַא רעבָא ,רעביירש םעד ווָאקונַאכ ןופ טסואוו

 טימ בָאה ךיא .ּפמעק ןיא קידנעייז ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה סָאד ,רערעל

 -פיוא טָאה רע עכלעוו ףיוא רעדניק עּפורג יד יו ןעזעג ןגיוא ענעגייא עניימ

 טעילוטעג ךיז ןוא ןעגנָאהעג םיא םורַא טפַאשביל סיורג טימ ןבָאה ,טסַאפעג

 לכיימש ןביל ַאזַא טימ ,שטנעמ ןעמערַאוװ ַאזַא ןעד ןעמ טָאה יוװ ןוא .םיא וצ

 ?ןבָאה ביל טנַאקעג טשינ ,םינּפ קיטכיל ןייז ףיוא

 רעטעדווירקעג קרַאטש ַא ןעגנַאגעגקעװַא טלעוו רעד ןופ זיא רע ,ָאי

 -מוא גונעג טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ ."קיטירק םַאדַאמ ,, רעזנוא ךרוד

 -רעביא ייא ןלערטעצ ךיז לָאז רעקיטירק ַא זַא ,ןפערט ןעק זנוא ייב .טקוקעג

 ,גנולייצרעד ַא רעדָא ,דיל ַא ןגעוו ןעגנַאזעג:-ביול ןוא םיחבש ענעבירטעג

 תמחמ ,לַאנרושז ַא יצ גנוטייצ ַא ןיא ןעוועג טקורדעג ואוו-ץעגרע זיא סָאװ

 -ירק רעקיבלעז רעד ןוא ,"לודג , ַא רַאפ ןרָאװעג טלּפמעטשעג זיא רענעי

 -רעד ,רעדיל טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוב ץנַאג ַא "ןעזרַאפ , לָאז רעקיט
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 יד טָא ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאקונַאכ .ןַאמָאר ַא רעדָא ,ןעייסע ,ןעגנולייצ

 ."שנעעזרַאפ,

 רענייא יצ ,קוליח רעּפַאנק ַא זיא סע .רקיע רעד זיא סָאד טשינ .אלימ ,ונ

 ןעמ ןכלעוו ,ןגרָאמ רעד זיא רקיע רעד -- טשינ רעדָא טביולעג טנייה טרעוו

 ,ןרַאנּפָא טשינ ןפוא םושב ןעק

 טלעוו רעד ןלייצרעד וצ עבט יד טָאה רע ,רוסמ ַא זיא ןגרָאמ רעד ,ָאי

 ...תמא םעד (רענעייל םעד :ןעייל)

 .י.1 ,1960 ,1 .נַאי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 רעלעקנירּפש:רעמוז

 ײװָאקַאר ,טנױּפ יײװָאקַאר ,קרַאּפ ײװָאקַאר ,יײװָאקַאר :ןטייוװצ ןטימ

 -רַאפ -- עטצעל יד ןבילקעגסיוא ךיא בָאה יײװָאקַאר-רַאפ ןוא שטיב

 -רַאפ זיא ,םדוק .רעמוז ןקיטנייה םעד ןעגניירברַאפ וצ ףיוא --- ײװָאקַאר

 תינשהו ;סײװָאקַאר ףניפ עלַא ןופ לקניוו ןטסליק ןרַאפ טנכערַאפ יײװָאקַאר

 ,רעקיזומ ,רעביירש ,רעלטסניק רעשידיא ךס ַא ײװָאקַאר-רַאפ ןיא ןרעמוז

 געמ לטרעוו סָאד ?ןענעקייל סָאװ וצ ןוא .סרעלַאמ ,סרעליּפשיוש ,סרעגניז

 ןשיווצ ןעמ לָאז ןברַאטש ןוא םיוג ןשיווצ ןעמ לָאז ןבעל זַא ןייג עקַאט ריז

 ןדיא ןשיווצ ןברַאטש ךיז טליוו זיולב טשינ .תמא טשינ זיא סע רעבָא ,ןדיא

 -יירפ רעצנַאג רעד טימ עקירעמַא ןיא וליפא .ןדיא ןשיווצ ןבעל ךיוא ךָאנ

 זיא סָאװ -- םורָאװ .ןעגנוזַאב קרַאטש ױזַא טרעוו סָאװ ץנַארעלָאט ןוא טייה

 רעכלעוו רַאפ טייהיירפ ַא ןעזעג ןיוש ריא טָאה ?טייהיירפ ַא רַאפ סָאד

 -רָאג רימ טלעפעג טייהיירפ ַאזַא ,ןיינ ?ףמַאק ַא ןריפ גָאט ןדעי ףרַאד'מ

 סעּפע טָאה ?עביל עטפיוקעג יוװ טקנוּפ זיא סע !טשינ ןיטולחל רעבָא ,טשינ

 ..י!עביל עטפיוקעג םעט ַא

 ,ןַאסנַאשזד יָאר ,ןיואוו ךיא ואוו ,דנַאליײא-גנָאל ,דײסינַאס ןיא ןכש ןיימ

 זיולב רע ףרַאד ירפרעדניא ףיוא טייטש רע זַא ,ןוסַאב ןפיוא רעליּפש רעד

 ירפרעדניא ףיוא ייטש ךיא זַא רעבָא ךיא .רעמ טשינ ןוא הסנרּפ רַאפ ןגרָאז

 ןיא וליפַא -- עיצַאנימירקסיד ןגעק ךיוא ןוא הסנרּפ רַאפ יא ןגרָאז ףרַאד

 רענייא ךיז ןצענערג ןוא קרָאי-וינ ייב ןגיל סָאוװ סיײװָאקַאר עלַא וו 5
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 רעבָא ,קיזומ יד טכַאמ ,ןעמ טגָאז ,ןָאט רעד ,תמא !עקירעמַא רעיירפ רעד

 -נייא ןַא רעדָא ענעטלַאהעגסיוא ןַא "עיציזָאּפמָאק , יד זיא לָאמעלַא טשינ

 יד רֶעבָא ,רעכעלטייהיירפ ַא עקַאט זיא עקירעמַא ןופ ןָאט רעד .עכעלטייה

 ...דיל רעדנַא ןַא רָאג ןעגניז םישעמ עכעלגעטיגָאט

 ןליק םייב "קָאװדרָאב , ןפיוא ןריצַאּפש וצ םענעגנָא קרַאטש זיא סע

 רעדנַא ןַא טימ ןלעטשּפָא לָאמעלַא ךיז ןוא יײװָאקַאר-רַאפ ןופ םי גערב

 טימ ךיא ריצַאּפש טָא .טניירפ ןטנעָאנ רעדָא ןטנַאקַאב רעדנַא ןַא ,עגעלָאק

 ,ש רעביירש רעד ןָא ןגעקטנַא זנוא טמוק סע ןוא טייז רעד ייב ןעל'הנח ןיימ

 וד ןוא רעטייוו ןַאּפש ייווצ טסייג .ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק ןטימ םיובנענעט

 ,יורפ ןייז טימ רענפעש .ב טסינָאטעילעפ ןשידיא ןטבַאגַאב םעד טסעזרעד

 םעד ףיוא ;סלעינַאד שרעה רעלַאמ ןפיוא ןָא ךיז וטסגָאלש -- טָארט ַא ךָאנ

 ַא .ַארַאלק יורפ ןייז טימ ןייבשיפ ןימינב רעקימָאק ןשידיא ןטנַאקַאב

 יורפ ןייז טימ ןַאמסיט לואס רעגניז םעד וטסנגעגַאב -- רעטעּפש עקנילייוו

 לאימחרי רעביירש םעד ;װָאלוב ףסוי רָאיטקַא ןשידיא ןטמירַאב םעד ;ַאטוג

 עשידיא עּפורג ַא :ךעלרעטכעט ענייש ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ סקירב

 ךיא ןעוו ןטייצ יד ןופ ךָאנ ךיז ןעק ךיא עכלעוו טימ ,"גָאט , ןופ רעצעזטפירש

 יד ןיא ןײירַא ריד טלַאפ טָא ןוא .רעקיטירק-קיזומ רעד ןעוועג טרָאד ןיב

 ַא ךיז טסיג וד ואוו ,ץרוק .הכרב יורפ ןייז טימ יקציוועסוק השמ ןזח טנעה

 סע טָאה רע ָאט .שידיא ןדייר טסרעה ןוא רע'מינּפ עשידיא וטסעז רעק

 לָאז ןברַאטש ןוא םייוג ןשיווצ ןעמ לָאז ןבעל זַא ,"ןומזּפ , םעד טכַארטעגסיוא

 ! תמא טשינ זיא'ס ,ןיינ ?ןדיא ןשיווצ ןעמ

 טוג זיא ןדיא טימ זַא ,"ןומזּפ , רעטייווצ רעד תמא טשינ זיא ױזַא טקנוּפ

 ,ןטפעשעג ןריפ ,ןעניואוו ,זןבעל טשינ רעבָא ,סעמיצ ,טנלָאשט ,לגוק ןסע וצ

 יד טָא ןופ רעדניפרעד יד רעוו טשינ סייוו ךיא !ןעמַאזוצ ןעגניירברַאפ ןוא

 ,"ץימש , רַאּפרעד ןענידרַאפ ייז זַא טלַאה ךיא רעבָא ,ןענייז "םינומזּפ , ייווצ

 -סיוא ןוא ןגָאז ןגעמ ןדיא :זנוא ייב הרצ עטלַא ןַא ןיוש זיא סָאד רעבָא

 טשינ רָאט רעדמערפ ַא רעבָא ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןיײלַא ךיז ףיוא ןטכַארט

 ! טייז רעזנוא ןופ קיטכיר טשינ זיא סָאד זַא ךיא טלַאה .טרָאװ םורק ןייק ןגָאז

 רימ ןלָאז סָאװרַאפ ,ערעדנַא וצ וויטיסנעס ױזַא ןענעז רימ ביוא :ךשפנ-הממ

 :ארמג יד טגָאז יוו רעבָא ? ךיז ןגעוו ןגָאז ןײלַא רימ סָאװ ןרעהוצ טשינ ךיז

 | ...וקית

 גנַאג םעד טגלָאפעגכַאנ רעירפ זיא סע ןעוו יו רעמ לָאמ סָאד בָאה'כ
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 ןופ ייס ןוא סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ץנערעפנָאק רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ ייס

 ַא ןגָאזסיוא ךייא רימָאל ןוא ,ָאגַאקיש ןיא ץנערעפנָאק רענַאקילבוּפער רעד

 -טשינ רעד תמחמ -- ןגָאלשרעד טליפעג ןוא טמעשעג ךיז בָאה ךיא :דוס

 ןוא רעקיטילַאּפ ע'תמא טָאטשנָא !ץכעריפ ןוא ןָאט םעד ןופ טײקנסקַאוװרעד

 עטּפָאכ ַא :טרָאד יא ָאד יא ךיז רַאפ ןעזעג ךיא בָאה ,ןלַאוטקעלעטניא עכיוה

 ייס זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןגָאגַאמעד ןוא סנשיטילָאּפ עקיליב ,"סעסָאב:יײטרַאפ

 ץנערעפנָאק רענַאקילבוּפער רעד ףיוא ייס ןוא רעשיטַארקָאמעד רעד ףיוא

 יעלדע ןַא יו ,טינש ןרעכעה ַא ןופ ןטַאגעלעד ךיוא ןעוועג ןענייז

 ...העד יד ןבָאה ייז טשינ רעבָא ,טלעווזור רָאנעלע ןַא ,ןָאסנעוויטס

 ;ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוו עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא ןיוש ןיב ךיא זַא ןוא

 טלייורעד טשינ טעוװ ידענעק ןַאשזד רעבָא ,ןגָאז ןגיל ךיא לָאז יאוולה

 דרַאשטיר ןייז טעוו עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ;ןרעוו

 עשיטַארקָאמעד יד ןייז טעוו גנולייוורעד ןייז ןיא קידלוש ןוא -- ןָאסקינ

 ,טַאדידנַאק ריא סלַא ןָאסנעוװיטס יעלדע ןלעטשסױרַא טשינ רַאפ ,ײטרַאּפ

 קרַאטש בָאה ךיא .ןשטנעמ ןרַאפ קינָאט רעטוג ַא יו זיא טפול עשירפ יד

 ,געט ןַארַאפ ןענייז סע ! םונהיג רע'תמא ןַא יז זיא רעמוז רעבָא קרָאי-וינ ביל

 ןשטנעמ רעטנזיוט :ענדָאמ ןוא .שממ טנערברַאפ טשינ רועיש טרעוו'מ סָאװ

 -וינ ןקוקנָא ןרָאפוצ ןעמוק דנַאלסיוא ןופ ךיוא ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןופ

 יד טשינ ןליפ ייז סָאװ רַאפרעד זיא'ס יצ טשינ ךיא סייוו ? רעמוז אקוד קרָאי

 ,ןרָאפ וצ ןעוו טייצ רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה ייז לייוו םעד תמחמ רעדָא ,ץיה

 !קרָאי-וינ ןיא רעמוז ןייז טשינ ףרַאד ךיא זַא ,טָאג קנַאד ךיא ,סלַאפנדעי

 גנידצלַא טשינ ליוו ןעמ זַא רעבָא ,ןריפוצסיוא גנירג טשינ זיא סע ,תמא

 ןבָאה ךיוא רעטייווצ ַא טעוװ רעמָאט זַא ןבָאה ארומ טשינ ,ךיז רַאפ ןּפַאכרַאפ

 רערעדנַא ןַא טעוו רעמָאט רעדָא ,רעטוּפ טימ טיורב לקיטש ַא יצ ,הסנרּפ

 ...ןזייוַאב סע ןעמ ןעק ,דובכ לסיבַא ןריסַאקנייא ךיוא

 ,ןשטנעמ עליטש ,םינכש עליואוו רעייז טימ עליוו ַא ןיא ןיואוו ךיא

 יד ,סע'סנַאוװע יד רימ ןענעז ןטסטנעָאנ םוצ .עכעלטניירפ ןוא ענעזָאלעגוצ

 .ס'יקצורווָא יד ןוא ס'נַאמקילג

 רעד ףיוא ּפַאלק ןוא םיוב ַא רעטנוא ףיוה ןפיוא ןסיורדניא ךיא ץיז טָא

 םעד ןגעוו עיפַארגָאיב ןיימ ןופ ךעלטעלב עטצעל יד סיוא עקנישַאמ-ביירש

 ןופ ךוב ַא -- ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןטמירַאב-טלעוו

 .רמ ,םינכש יד ןופ רענייא :ענדָאמ ןוא .ןטייז טרעדנוה ףניפ רעבירַא
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 .ךיא זַא ןענופעגסיוא טָאה רע ןעוו טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה ,ןַאמקילג

 זַא טלייצרעד ץלָאטש טימ טָאה רע :עיפַארגָאיב ס'ווָאיל ןביירש ןיא טלַאה

 רימ טָאה רע ."רימזה , רעװעשרַאװ ןיא ן'ווָאיל ייב ןעגנוזעג לָאמַא טָאה רע

 סָאװ ,טסידנוב ַא ,עשרַאװ ןופ רָאשזעי ַא םענייא ןעק ךיא יצ טגערפעג ךיוא

 רָאכ-רימזה ןיא טציא) ."רָאכ-רעסָארג, םעניא רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא

 טסייוו וד ? זיא ןכש ןייד רעוו ףערט ןוא איבנ ַא ייז ייג טנייה .(עקיסקעמ ןיא

 ןבעל סָאד !טסנגעגַאב וד ןעמעוו ןוא טסדער וד ןעמעוו טימ טשינ לָאמנייק

 ...עװַאקישט רעייז זיא

 ןופ ןצנַאגניא רעוו ךיא ;גנוקריוו עקיטלַאװג ַא רימ ףיוא טָאה םי רעד

 עטסלענגירָא ןוא עטסקיטרַאנגיײא יד זיא עינָאפמיס-םי יד .ט'פושיכ'רַאפ םיא

 טשינ זיא רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא .ןרָאװעג ןבירשעג טציא זיב זיא סָאװ

 ?רעמ ןייז ךָאנ ןעק סָאװ ָאט !ןיײלַא םלוע לש ונובר רעד רָאנ יו ,רענייק

 ןוא טייקמענרָאפ ,טייקסיורג ןיא םיא טימ ןטסעמרַאפ ןעד ךיז ןעק רעוו

 טָאה םלוע לש ונובר רעד סָאװ ,ןלַאפ יד ןלייצ ןעק רע ?טייקלעניגירָא

 עקיזָאד יד !עינָאפמיס:םי רעכעלרעדנואוו ןייז ןיא טבעוװעגנײרַא

 ! טייקט'רוכיש'רַאפ טָאג טימ ןָא המשנ ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ טליפ עינָאיפושיכ

 ןוא ץלַא וצ םירישה:-ריש ַא ןיא ןעגניזוצרעדַאנַאפ ךיז יו טלָאמעד ליפ ךיא

 רעד וצ ןרעהנייא ךיז ןוא "שטיב , ןפיוא ןציז וצ טוג זיא סע ,ָאי !ןעמעלַא

 ןקוקַאב ,ןרעדנַאװ גיוא ןייד ןזָאל קיטייצכיילג ןוא עינָאפמיס-םי רעכעלטעג

 ,רע'מינּפ ,סעימָאנָאי זיפ ,ןטלַאטשעג ,ןשטנעמ יילרע'לכ ןטכַארטַאב ןוא

 ןעגנוגעווַאב ,סעיצַאטסעפינַאמ ,ןרעינַאמ ערעייז ,ןּפורג ןוא םידיחי ,ןרוגיפ

 ...ןצכעוט ןוא

 ָאקיסקעמ ,1960 ,21 .גיוא ,"עמיטש יד,
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 ווָאמיד ּפיסָא
 רעביירש ןסיורג ַא ךָאנ רערט ַא

 ,ןימ ןייז ןופ עטלייצעג יד ןשיווצ ןעוועג זיא רֶע .טַאהעג טשינ יהדָאד

 ַא יו ייס ןוא רעביירש ַא יוװ ייס ןבָאה ביל טנעקעג םיא טָאה'מ

 רֶע טָאה ,ױזַא לייוו ןוא ,טַארקָאטסירַא רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא רע .שטנעמ

 .ןטלַאה ךיז ףרַאד םיהולא םלצב שטנעמ ַא רָאנ יו ,טושּפ רעייז ןטלַאהעג ךיז

 -ַאמַארד ַא ,טסינַאטעילעפ ַא ,רעלייצרעד ַא ןעוועג זיא ווָאמיד ּפיסָא

 רעייז םיא ןבָאה ןטיבעג ריפ עלַא יד טָא ןוא -- רָאסישזער ַא ןוא גרוט

 -עגסיוא קרַאטש ייז ןופ ןדעי ןיא ךיז טָאה רע לייוו -- טסַאּפעג .טסַאּפעג

 ,טנכייצ

 םיא טסַאּפ סָאװ ,לטיה ַא ןָא ךיז טוט רעביירש ַא זַא ,טפערט סע ,ָאי

 ...טשינרָאג

 יד וצ ןפיול רעביירש עשידיא :עדָאמ ַא ןרָאװעג זנוא ייב זיא טציא

 רעביירש "רעשיא'יוג , ַא יו ןביוהעגנָא טָאה רע שטָאכ ,ווָאמיד ּפיסָא ;םייוג

 -כָאנ םיא זיא'מ -- ןפָאלעג טשינ לָאמנייק םייוג יד וצ זיא ,שיסור ףיוא

 וליפַא ןעק'מ ,סעמעט עשידיא ףיוא ןבירשעג רע טָאה אקוד ןוא ,ןפָאלעג

 רעקיבײא רעד, ,'לארשי עמש, :סעמעט עשידיא-שיפיצעּפס -- ןגָאז

 ,"םילשורי, ,"ןידה םוי רעד , ,"רערעדנַאו

 ?ןביירש ס'ווָאמיד ּפיסָא ןופ טייקנייש יד ןוא חוכ רעד ןגעלעג זיא ואוו

 ןפיוא רעווש ןלַאפעג טשינ זיא רֶע ,טייקגנירג ןוא ליטס ןרָאלק ןייז ןיא

 יז ןוא ןכַאז ערעווש ןעמענ וצ חוכ םעד טַאהעג טָאה רע לייוו ,רענעייל

 רֶע .ןפוא םענייש א ףיוא טגָאזעג סע רע טָאה וצרעד ןוא -- ןרעגנירגרַאפ

 ,קיניזטכייל טשינ לָאמנייק רעבָא ,ןביירש ןייז ןיא קידװעליּפש ןעוועג זיא

 ןעיולב ַא ףיוא ןבעל קידלּפַאצ רעקיטש ןריוורעס וצ :ןעוװעג זיא הנווכ ןייז

 ןוא לפעל ,לּפָאג ,עקטעפלַאס רעסייו ַא טימ ,רעלעט םענעיײלעצרָאּפ

 .רעבליז ןטכייל ןופ טכַאמעג סרעסעמ

 ,ןלעפעג ןעוועג טשינ סע זיא ערעזנוא "סרעציוָאה , ערעווש יד ,יאדווַא

 ...?טנכערעג ייז טימ ןעד ךיז טָאה רעוו רעבָא

 עג ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ ענייז ןסעגרַאפ טשינ ןשטנעמ ןענעק טציא ךָאנ

 סַאג:רעביירש רעשידיא רעד ףיוא ריִמ ןבָאה סווָאמיד ּפיסָא ךס ןיי 0
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 ןופ טסייג רעד , .טלעוו רעד ףיוא סעניב-רעטַאעט עלַא ףיוא ןרָאוװע ג טליּפש

 ןופ ןפַאלקש , ,"ןעמַאלפ ןיא טלעוו יד , ,"טנַאקיזומ עקשָאי, ,"טָאטש רעד

 םעניא ןײרַא ןענייז ייוצ עטצעל יד ."וינ, ,"סערּפסקע סקנָארב ,, ,"קלָאפ

 סקַאמ ןופ ןרָאוװעג טריפעגפיוא זיא "וינ , .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשיסַאלק

 :רעטַאעט עטסערג יד ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,ןילרעב ןיא ןטדרַאהנייר

 ,דנַאלשטיײד ןשיטסירעלטיה:רַאפ ןיא ןגלָאפרעד

 ןשיטסינָאטעילעפ-שירעלייצרעד ַא ןופ ןעוועג ןענייז ןסעיּפ ס'ווָאמיד

 גנידצלַא ןוא סעקסערָאמוה ןוא ןעגנולייצרעד ענייז יו טקנוּפ ,רעטקַארַאכ

 עשילַארטַאעט קינייו טשינ טגָאמרַאפ ןבָאה ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 עטנַאסערעטניא רָאג ענייז ןיא ןליפַא לַארטַאעט םעד טליפ ריא .סענורטס

 עשילַארטַאעט ךרוד גנידצלַא ףיוא ןוא ןבעל ןפיוא טקוקעג טָאה רע .תונורכז

 רע .שימָאק-קידנרערט ןעזעגסיוא םיא ייב טָאה עשיגַארט סָאד וליפַא .ןלירב

 יז ןעוועג ןסיוא זיולב זיא רע ,ןעמעלבָארּפ ןייק ןזייל וצ טכוזעג טשינ טָאה

 ,םרָאפ רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ןיא -- ןלייצרעד וצ

 ןייק טַאהעג טשינ ווָאמיד ּפיסָא טָאה עקירעמַא ןיא ןרָאי עטצעל יד

 טסַאג רענעטעבעגנייא ןַא ןעוועג זיא רע .ןביירש וצ ואוו דומע ןקידנעטש

 רָאנ .טרעטיברַאפ ןעזעג טשינ לָאמנייק םיא ךיא בָאה ךָאד .טרָאד ,ָאד --

 עגיה יד ןופ ןרָאטקַאדער יד וצ טגָאזעג טייהרעליטש טָאה רע ?ןעד סָאװ

 קרַאטש ךיז ןבָאה עכלעוו ,"ןגעלָאק ,, ענייז וצ ךיוא ןוא ןעגנוטייצ עשידיא

 בָאה ךיא ,טוג :ןביירש וצ ואוו טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ *טגרָאזעג,

 ,רוטּפלוקס וצ ןעמענ ךיז ךיא לעװ ,ןביירש םוצ דומע ןקידנעטש ןייק טשינ

 !ןכַאמ טשינ ךימ ריא טעוװ רעלטסניק סיוא רַאפ רעבָא ,ןּפעלק וצ

 ןקוררַאפ רעדָא ןקיטייזַאב טנעקעג טשינ ןי'וװָאמיד ּפיסָא ןבָאה ייז ,ןיינ

 יז רַאפ סיורג וצ ,קידוועעזנָא וצ ןעוועג זיא רע :לקניוו ַא ןיא ץעגרע םיא

 ...תוחוכ ערעייז רעביא --

 !קנעדנָא ןקיטכיל ןייז דובכ

 .י.נ ,1959 ,15 לירּפַא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 רעק-85 ַא (רענווָאק .ב) רעלדַא .י

 סָאװ ןביילקסיוא ךיז ןעק רענייא רעדעי :רע'מינּפ ךס ַא טָאה רָאמו

 ,ײרעלָאמ ,קיזומ טימ ךיוא עקיבלעז סָאד זיא סע .טלעפעג םיא ||

 ןיא -- רעטייווצ ַא ;קיזומ-רעמַאק ןיא טבילרַאפ זיא רענייא .המודכו

 ביל טָאה רענייא :ױזַא ךיוא זיא ײרעלַָאמ טימ ןוא .קיזומ רעשינָאפמיס

 | .ןטערטרָאּפ -- רעטייווצ ַא ;רעדליב-רוטַאנ

 .םוצ רימ טלעפעג ,טגָאמרַאפ רָאמוה סָאװ ,רע'מינּפ עלַא יד ןשיווצ

 -ןצרַאה ןופ רעד ,ךיש-קעטש עכייוו יד טימ רָאמוה רעליטש רעד ןטסעב

 טימ טשימעגסיוא ןוא טייקשיריל רעשיטעָאּפ ַא טימ טלקנירּפשַאב -- רעפיט

 | ...רערט רענרעבליז רענעטלַאהַאב ַא

 .י לבויה:לעב רעד ,קפס םוש ילב ,טרעהעג ןטסירָאמוה יד טָא וצ

 ןט85 ןייז טציא ןעוװַארּפ וצ ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,(רענווָאק .ב) רעלדַא

 .גָאטנריױבעג

 רַאפ רעטלע ןפיט ַאזַא ןבעלרעד וצ ,היכז עסיורג ַא שוריפב זיא סע ,ָאי

 ,טרפב רעביירש ַא רַאפ ןוא ,ללכב שטנעמ ַא

 טעָאּפ ןשידיא ,טסירָאמוה ןשידיא ,רעביירש ןשידיא ַא רַאפ רעמ רָאנ

 ןייק ואוו ,עקירעמַא רעשידיא רעד ןופ ןדָאב םענרענייטש ןטרַאה םעד ףיוא

 ...טשינ ןעיירק רענעה

 "ונובר םענופ הנתמ רענייש ַא ךָאנ וצ ןעוועג הכוז ךיוא טָאה רעלדַא .י

 רעייז ךיז טמַארג עיזעָאּפ טימ רָאמוה ןוא .טעָאּפ ַא ךיוא זיא רֶע :םלוע-לש

 ,םימשה-ןמ גוויז ַא זיא סע .טוג

 ,רַאפרעד טשינ ן'רעלדַא .י ןגעוו ָאד ביירש ךיא זַא ,הדומ ךיז ךיא ןיב

 זיא רע לייוו רַאפרעד רעדָא ,"טעָאּפ רעשידיא רעטסטלע רעד , זיא רע סָאװ

 יד ןופ זיא רע סָאװ םעד תמחמ יצ ,טסירָאמוה רעשידיא רעטסטלע רעד

 .י לייוו ,רַאפרעד שוריפב רָאנ ,עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא םינושאר

 .טסירָאמוה ַא ןוא טעָאּפ ַא -- רעביירש רעשידיא ַא זיא רעלדַא

 -פיוא טָאה רענייא יצ ,טשינ ירמגל ךימ טריסערעטניא סע םורָאװ

 סרעטלומ רַאּפ ַא ,טיורב סעשזייד קַאב רָאּפ ַא ,לעמ ךעלקעז רָאּפ ַא ןבעגעג

 טריסערעטניא ךימ רָאנ ,ןטייווצ ַא רַאפ רעמ ץלַאז ךעלטסעמ רָאּפ ַא ,הלח

 טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,ךיוא ןוא -- טנַאלַאט ןשירעביירש ןייז ןופ תמא רעד

 ...רקיע רעד זיא סָאד רָאנ ןוא -- סָאד !זיא רֶע שטנעמ
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 ,דיל ַא ךרוד ןעוועג זיא ץרעלדַא .י טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 ןטמירַאב םעד ןופ קיזומ רעד טימ ןעגנַאגרעד ָאנַאיּפ ןיימ וצ זיא סָאװ

 ןבָאה ץלעגנע ."תושמשה ןיב תבש , :לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 :-שיריל רעד ץוחַא לייוו ,רַאפרעד דיל םענופ תורוש יד ןגיוצעגוצ יאדווַא

 רעד ךיוא ,טײקמערַאו ןוא טייקכעלדליב ,גנומיטש רעד רעסיוא ,טייק

 רעסיורג רעד :רעמ ךָאנ ןוא -- רוקמ רעשידיא ,ןינב רעשידיא סיואכרוד

 ,דיל ןייק טשינ זיא סע !עלעמעָאּפ רעשידיא רעצרוק רעד טָא ןופ תמא

 -רעביא ,ןטעָאּפ עשידיא ךס ַא ייב יוװ ,תויתוא עשידיא טימ זיולב ןבירשעג

 ,שידיא ףיוא ּפָארט ןטימ ,דיל שידיא ַא רָאנ ,טייצ רענעי ןופ טּפיױה

 ,ךיז קעוַא ןיוש טייג סע ,

 ;תבש רעקילײה רעד

 ,רעטצניפ טרעוו לביטש ןיא

 ,ליטש טרעוו לביטש ןיא

 :עמַאמ יד טעשטּפעש סע

 ,"םהרבא ןופ טָאג, ךַא

 הליפת יד טעשטּפעש יז

 .ליפעג ןוא ץרַאה טימ

 ,"םהרבא ןופ טָאג, ךַא

 !בקעי ןוא קחצי ןופ

 הליפת ןיימ ךָאד םענרַאפ

 טלעצעג סלמיה ןיא

 הסנרּפ רימ קיש ןוא

 לזמ ןיימ ףיוא טכיר ןוא

 ןרעוו לָאז קיטכיל ןוא

 ",טלעוו ערעטצניפ ןיימ

 ,רעטרעוו ענעטכַאלפעג:ךיוה ,עטלגילפעג:ךיוה ןייק טשינ ,תמא ,ָאי

 -ייז ָאד ריא טָאה רַאפרעד רעבָא .ןעקנַאדעג ערעווש ,ןצכעגָאז עקשטיגולק

 ,טייקשימייה ,טײקמערַאװ עכעלשטנעמ ,ןטעבעג ערָאלק ,ןליפעג ענעד

 רָאנ טשינ תיצמת רעד ךיוא זיא סָאד ןוא .טייקיד'תמא ןוא טיײקטנעָאנ ,ןבעל

 ןייא טָאה רעבירעד ןוא .טסנוק רעדנַא רעדעי ןופ רָאנ ,ןיילַא עיזעָאּפ ןופ

 סע ןוא -- ןטייווצ םעד טליפרעד ,רעפַאש רעטכע ןייא ,רעלטסניק רע'תמא

 טציא ךָאנ טרעוו ןוא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,דיל ַא ןעמוקעגסױרַא זיא

 שימייה ױזַא טקנוּפ זיא קיזומ ס'לעגנע .םלועה תוצופת לכב ןעגנוזעג ךיוא
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 סָאד טצנַאגרעד טָאה סנייא ,תורוש ס'רעלדַא יו ,קידמערַאװ ױזַא ,ט'מעטיַאב

 .עטייווצ

 הליפת ןוא טָאג טימ ,טסירָאמוה ןוא טעָאּפ םעד ןשטנואוו עטסעב עניימ

 ! גָאטנריובעג ןט-85 םעד ןעוװַארּפ ןייז וצ --- רעלדַא .י ,ןצרַאה ןיא

 .י .נ ,1959 ,15 .בעפ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 "ףקיָארט , רענעדלָאג רעד ןופ רעלדָא רעד

 ה"ע רואינש .ז ןגעוו טרָאװ ַא

 רעד רעטנוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד

 ,רואינש ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב :עמריפ

 ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,דיל ןייז ןיא זיולב טשינ ןעוועג רואינש זיא רעלדָא ןַא

 ,גנַאג ןוא לעטשעג ,טלַאטשעג ןשיטעטסעיַאמ

 .ןעזסיוא ןייז ייס ןוא דיל ןייז ייס טײלגַאב טָאה הרובג עקידנעגניז ַא

 ,ךיז יא ,דיל ןייז יא ןגָארטעג ץלָאטש טימ טָאה רואינש

 ןופ רעטעּפש ןוא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןופ טנגוי עשידיא יד

 ,עיבַארַאסעב ,דנַאלניפ ,עינָאטסע ,דנַאלטעל ,עטיל ,ןליױּפ ןטײרפַאב

 עמַאס םעד יוװ ךיז וצ טעילוטעג ץרואינש טָאה ,טשינ ואוו ןוא ,עינעמור

 רעמ ךָאנ ןוא -- טדערעג קידנלַארטש טָאה רע תמחמ .ןריא טעָאּפ ןטנעָאנ

 .תומולח ןוא ןליפעג ,תומשנ ,רעצרעה ערעייז וצ -- ןעגנוזעג קידנלַארטש

 םעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג עיזעָאּפ ןייז ןיא טָאה רואינש

 ךיוא סע טָאה ,שיריל ןעוועג זיא רע ואוו טרָאד וליפַא .ןָאט םענרָאשזַאמ

 :סיא לָאמעלַא ךיז טָאה גנַאזעג ןייז .קידענרַאשזַאמ:-בלַאה ןעגנולקעג

 .טײקשימַאניד ןוא טייקשילַאטעמ טימ טנכייצעג

 ביל קירעביא טשינ טָאה רע זַא ,ןעז ןעמ ןעק עיזעָאּפ ס'רואינש ןופ

 .עזָארּפ ןייז ןיא ךיוא רָאנ דיל ןיא זיולב טשינ ןוא -- עשיטַאטס סָאד טַאהעג

 -- שינעצָאלג-ןגיוא ,לעטשנָא ,קיטסימ עטכַאמעג טַאהעג טנייפ טָאה רע

 ןוא ןטעָאּפ "ןעמ-יגוב , ןייק ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע :ץרוק

 ...ללכב רעלעטשטפירש

 ןיא "עקיָארט, רענעדלָאג רעד ןופ רעלדָא רעד ןעוועג זיא רואינש ןמל ן
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 -רָאלק ,טייקלופ ןעוועג בױהנָא ןופ ךיילג זיא ןָאט רעטבילַאב ס'רואינש

 -יטולבלופ רָאנ ,םטיר ןוא גנַאלק ,גנַאזעג םתס טשינ .טייקשידרע ןוא טייק

 ,טײקידװעגָאז ןוא טייקיטסורב ,טייק

 רעד ןיא ייס ןביילברַאפ רע טעוװ רעכלעזַא ןוא -- ןעוועג רע זיא סָאד

 .עזָארּפ רעשידיא רעד ןיא ייס ןוא גנוטכיד רעשיאערבעה

 :ןביירש ןייז ןיא טגָאמרַאפ רואינש טָאה הלעמ עסיורג ַא ךָאנ

 ! טייקכעלדליב

 ןַא ,גנולייצרעד ַא רעדָא ןַאמָאר ַא ,עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא ס'רואינש

 ןוא טײקידלּפַאצ ,ןבעל טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא ,ןָאטעילעפ ַא רעדָא ייסע

 -נָא שממ ,טסנוק-עזָארּפ ןייז יו ,דיל ַא ס'רואינש טנעק ריא .טײקיטלַאטשעג

 !רעגניפ יד טימ ןּפַאט

 ,ןַאמָאר ַא םענייז ןופ רעדָא דיל ןייז ןופ םעטָא ןסייה םעד טליפ ריא

 ַא ,טעב ןייא ןיא ןפָאלשעג ןַאמָאר רעדָא דיל םעד טימ טלָאװ ריא יו ךיילג

 .ןשיק ַא ןבעל ןשיק

 ןבירשעג ייז טָאה טנַאה-רעטסיימ עסיורג ַא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד ןוא

 ,טרירוגיפסיוא ,טרעמַאהעגסיוא ,ןיינ --

 ןוא רעלייצרעד עשידיא ןוא עשיאערבעה ערעזנוא ןופ ךָאנ רעוו

 ןלָאמ קיטנַאקפרַאש ױזַא ןיא ןטסעמרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןטסינַאמָאר

 ,ןצנַאלפ ענעדישרַאפ ןופ טַאמָארַא םעד ןבעגרעביא רעדָא ,תויח עמוטש

 ןופ חיר ןטעפ םעד רעדָא ,עמַאג רעשינַאטָאב רעצנַאג רעד ןופ טפַאז םעד

 יוװ ,דייוועגניא ןפיט ןוא ןרעדָא עריא ןופ גנַאזעג ןעמייהעג םעד ,דרע רעד

 ? רואינש ןמלז

 ןיא ךיוא רָאנ ,דיל ןייז ןיא זיולב טשינ ןעוועג רואינש זיא רעלדָא ןַא ,ָאי

 ,גנַאג ןוא לעטשעג ,טלַאטשעג ןשיטעטסעיַאמ ןייז

 יד רעביא ךיוה ןוא טייוו ץעגרע טציא רע טבעווש רעלדָא ןַא יוװ ןוא

 ייווצ יד ןבעל םיא ףיוא טרַאװ סָאװ ,לוטש רענעדלָאג ןייז וצ סנקלָאװ

 םנורכז ,יקסווָאכינרעשט ןוא קילַאיב ןציז סע ואוו ,ןלוטש ענעדלָאג ערעדנַא

 ...הכרבל

 .י נ ,1959 ,} יַאמ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 רעכיּב עשידיא קידנענעייל

 ""ףענרעד,, גַאלרַאפ

 (1953 ,קרָאי וינ ,"רענרעד  גַאלרַאפ ןטײז 319 ,שולת .ַא ןופ ,"רעביירש עשידיא ,)

 גנוטיײידנָא ןַא יו רעמ זיא רע .טשינ רָאג טריטסיזקע רענרעד יו

 עקירעמַא ןיא רעביירש ןשידיא ַא סָאװ ,"געוו-רענרעד , ןרעווש ןפיוא

 טנַאלַאט טימ זיולב רָאנ ,סנגיובנלע זָא רעביירש רעשידיא ַא טּפיוהרעביא --

 ךוב ַא סנייז ןעז וצ טבעלרעד רע ןענַאװ זיב ןוא ןייג וצ סיוא טמוק -- ןיילַא

 -צרַאה ןוא טייקטנלע ליפיוו ,טעמוא ןוא רעצ ליפיוו -- רענרעד .טקורדעג

 ...?תוא ןדעי ןופ סױרַא טיירש ןוא םעד ןיא טגיל סע קיטייװ

 רעדנַאנַאפ טלקיוו שולת .א ןופ "רעביירש עשידיא , ךוב םעיינ םעניא

 ןשיווצ "ןעגנואיצַאב עכעלרעדירב , יד ןופ לייט םעניילק ַא רָאנ רבחמ רעד

 רענעי ןוא "לארשיב-לודג, רעד ױזַא יו ;עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא

 -גרַאק יד ;ףיוא ךיז טריפ ןוא טלדנַאה ןוא טדער ןוא טוט "לארשיב-לודג,

 ןוא סױרַא טיג'מ ױזַא יו ;זנוא ייב טרָאוװ ןקידנקיטומרעד ַא ףיוא טפַאש

 ערעזנוא ןבָאה סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ;זנוא יב רעכיב טפיוקרַאפ'מ

 עקידנשָארג, ןוא רעבָאהביל:רוטַארעטיל ,סרעוט-רוטלוק עטש'רמולכ

 ,שטיב-ימַאימ ,קרָאי וינ ,ץייווש רעד ןיא ןשינעגעגַאב ךיוא ןוא ,"ןטַאנעצעמ

 ןופ ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ ןיא ,םענעי טימ ןוא םעד טימ ,סעלעשדנַא-סָאל

 ,טרָאד ןופ ןוא ןענַאד

 ןוא טרעדליש ,רעגייטש ןכעלנייוועג ןייז ףיוא ץלַא סע טלייצרעד שולת

 -ַאס עלעסיבַא ָאד ןוא ,שיגַארט-שיטַאמַארד ָאד ,םיטניא-שיריל ָאד :טלָאמ

 ןוא ,ךע רעדָא ,ע םעד ,לכיימש ןרעטיב-בלַאה םעד טנעקרעד ריא ...שיריט

 :רעביא יד ,טײקטלַאק ןוא גנורעטסיײגַאב יד ,טייקמערַאו יד טליפרעד

 עטספרַאש ייווצ יד רעבָא ,לטיּפַאק ןדעי ןיא גנושיוטנַא ןוא דיירפ יד ,גנובעל

 ןוא ן'שַא םולש ןגעוו :ןענייז ןעלטיּפַאק עטנכייצעג עטסשירעלטסניק ןוא

 :יוו ,ןעלטיּפַאק עטנכייצעג-טוג ערעדנַא ךיוא ןעמוק ךָאנרעד ! רואינש ןמלז

 ,רד קידנענעייל ,םרַאפ ןפיוא ן'רידַאנ השמ ייב ,רַאטערקעס ןוא טנעדיזערּפ

 ,יקציווירק דוד ,ןיקוויר ךורב ,רעריטרַאמ רעד ,"דנַאלסױא, ךוב ס'ינודקומ

 .עלעגיצ עסייוו ַא ןוא עטצעל יד ןופ רענייא ,ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער

 גַאלרַאפ ַאזַא םורָאװ ! ןיײלַא ךיז רַאפ טדער גַאלרַאפ םענופ ןעמָאנ רע ד
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 .רעירפ טקורדעג ךיז ןבָאה ןעלטיּפַאק עקיזָאד יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 -עג סע טָאה שולת טניירפ רעטוג ןיימ ןוא *טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ , ןיא

 ױזַא טקנוּפ ,"רענעייל יד וצ רעטרעוו עכעלטע , ענייז ןיא ןענָאמרעד טגעמ

 -רעד ךימ ןבָאה, סָאוװ "ןגעלָאק עקינייא , יד טרָאד טנָאמרעד רע יו טוג

 ןוא ןעגנורעניארעד יד ןביירש ןטימ ןײגוצנָא ,טסייה סָאד ,"וצרעד טקיטומ

 .ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא ןוא ןעגנונעכייצרַאפ

 ("גָאט , ןיא) קיטירק-רעכעלטניירפ ןייז ןיא טָאה גרעבדלָאג .צ .ב

 -עג ןיוש ןעלטיּפַאק עקינייא טָאה רע זַא ,טקרעמַאב ,בגא ךרד ,ךוב ןרעביא

 ןטסקיצנַאוװצ ןיא ןיירַא טציא זיא סָאװ ,"טַאלבנכָאװ, ןיא רעירפ טנעייל

 !גנַאגרָאי

 ,רעדייל ,ןלעפ עכלעוו ,רעכיב ןטרָאס יד ןופ זיא "רעביירש עשידיא,

 ,ןטערטרַאּפ ,סעיפַארגָאיב קיצניװ רעייז ןבָאה רימ .זנוא ייב סיוא קרַאטש

 ךיז טריפ סע יוװ ,רעביירש עשידיא ןופ ןעגנונכייצרַאפ ןוא ןעגנורעניארעד

 ,ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןיא ןטייל ייב

 ןרַאפ יא ,ןביירש רעייא רַאפ יא ,שולת רבח ,ךייא חוכ-רשיי ַא

 ,לַאירעטַאמ

 .י .נ ,1954 ,26 ץרעמ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 שטנעמ ןוא רעּבײרש רעד -- שולּת

 שולת ןוא שטנעמ רעד שולת סָאװ ,רַאפרעד זיא סע !רעלייצרעד

 ,סױרַא ןדייב ןופ טגניז תמא רעד .סנייא ןענייז -- רעלייצרעד רעד

 ןיא ןרעה ךיז טזָאל טײקיצרַאהַאב ןופ ןָאט רעשירעדורב-טוג ,שיריל ַא

 ..."םייחל ,, ךייא טימ ןעקנירט ןייז ןיא ןוא ןדייר ןייז ןיא ,ןביירש ןייז

 .זיא ןײלַא רע יוװ ױזַא טָא -- שידרע זיא ןביירש טרַא סע'שולת

 ןופ ,עקנָאל רענירג ןופ ,ןטרָאג ןטרעקַאעצ ןופ ,דלעפ ןופ חיר רעד

 -רעד ענייז ןופ ףיוא ךייא רַאפ טייג ,רעגַאב ןוא גנוטסולג ןופ ,ןָאמ ןטילבעצ

 ַא יו ,םורַא ךייא טמענ סע טייקטכע סעמעוו ,ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצ

 ,זדלַאה םעד קילַאש רעמערַאוװ

 םעד ן'שולת יו ,רעקינייו טשינ שטנעמ םעד ן'שולת ביל בָאה ךי א
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 ןופ רעטנורַא טגניז ,טייקדנָאלב טימ טשימעג טייקסטוג עשירעיוּפ ַא

 ַא ךָאנ ןייג וצ דלעפ ןופ ןעמוקעג טשרָאקָא טלָאװ רע יו ,םינּפ סע'שולת

 עגנַאל ענייז ןופ ןלייצרעד ןעמערב עדנָאלב עקיד ענייז .טעברַא גָאט

 :רעלַא טנגעגַאב טָאה רע ואוו ,רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ןעגנורעדנַאװ

 :רעד ענייז ןופ ןדלעה יד רַאפ טכַאמעג טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ ייל

 .ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצ

 .סיוא רימ זיא סרעטניוו ריפ עטצעל יד .ןעצ רָאי ַא ץ'שולת ןעק ךיא

 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,שטיב-ימַאימ ןיא םיא טימ ןפערט וצ ךיז ןעמוקעג

 םוק ךיא זַא טרעהרעד רע רָאנ יו .טנוזעג ןכַאוװש ןייז בילוצ בשות ַא טעמכ

 ,ןכוזַאב ךימ לעטָאה ןיא רעטשרע רעד רע טמוק ,ןרָאפוצ

 -נסיוורעד ךיז ,רעטפעג .רמ ,לעטָאה "דייט, םענופ רעמיטנגייא רעד

 סָאד םיא טָאה ,טניירפ ַא רעניימ ןוא ,רעביירש רעשידיא ַא זיא רע זַא קיד

 ןעוועג טרישזַאגנַא ןיב ךיא עכלעוו ,"םירדס , יד וצ ןטעברַאפ לָאמ עטשרע

 .ןעוװַארּפ וצ

 ךַאוװש ַא ןגירק טנעקעג טָאה ,ןעוועג זיא שולת יוװ ,רוביג ַאזַא ױזַא יו

 :רעביירש , רעשידיא רעד ייב ןעניפעגסיוא גנירג ריא טנעק סָאד ,ץרַאה

 :עבעל ףיוא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז טסע'מ ואוו ,קרָאי-וינ ןיא "החּפשמ

 ...טייהרעקיד

 רע .סיפ יד ףיוא טלעטשעג ן'שולת טָאה טַאמילק רעדירָאלפ רעד

 ,סניילק ַא ,ל'רדח ןייא ןופ טײטשַאב סָאװ ,עלעקטַאכ רעמע רָא ןַא ןיא טניואוו

 שולת רָאנ טשינ טניואוו טרָאד לייוו ,םיא ןיא זיא םענעגנָא .סקיטכיל רעבָא

 !שטנעמ רעד -- שולת רָאנ ,רעביירש רעד

 -לקיטש ןעמערָא םעד ןוא טייקנַארק רעטסנרע ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 ףיוא ץלַא טוט רע ןוא ןבעל םעניא רעטבילרַאפ ַא ץלַא ךָאנ שולת זיא ,טיורב

 רע ןעוו ,ןדָאב ןייג ךיז געמ רע ןעוו טסייוו רע .ןרָאי ענייז ןרעגנעלרַאפ וצ

 ןסע געמ רע סָאװ ןוא ןריצַאּפש ןייג געמ

 ןײלַא ןעק סָאו ,"עטסָאבעלַאב עטנכייצעגסיוא, ןַא זיא שולת :בגַא

 ..."םילכאמ,, עטסעב יד ןטיירגוצ

 ַא טימ ףיוא דלַאב םיא רע טמענ ,ןכוזַאב םיא טניירפ ַא ,רבח ַא טמוק

 ,ּפָא רעוו םיא טגָאז ןוא ."גָאטימ , ףיוא םיא רע טעברַאפ ךָאנרעד ןוא "םייחל,

 ָארּפ םיא ןיא "חרוא-סינכמ, רענעריובעג רעד .טקידײלַאב ךיז רע טליפ

 ,טריטסעט
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 רעשידיא רעד זיא ,עלעביטש םערָא סע'שולת ןיא טסַאג רעטּפָא רָאג ַא

 זיא סָאװ ,ינודקומ .א .רד ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא -רעטַאעט ,טסיצילבוּפ

 ,שטיב-ימַאימ ןיא בשות ַא טעמכ ךיוא

 קידנציז רעדָא ,ןסע ןכָאנ ךיוא רֶע ןעק ,טוג טליפ שולת רָאנ יבַא ןוא

 "ץשיסור , סָאד לייוו ,ןשיסור ַא סנטסרעמ ,"זוגינ, ַא ןעיצרַאפ ,םי גערב םייב

 רע טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא טירט עטשרע ענייז .רענייב ענייז ןיא טגיל

 ,שיסור ףיוא טלעטשעג

 זיא "רעקעדטנַא ,, ןייז סָאוװ ,םעד טימ רעביא קרַאטש ךיז טמענ שולת

 !יקרָאג םיסקַאמ רעלעטשטפירש רעשיסור רעסיורג רעד ןעוועג

 ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד טימ ךיוא רעביא שולת ךיז טמענ ױזַא טקנוּפ

 "םיצולח, עטשרע יד ןופ -- רעיוב-יעסָאש ןוא רעכוטסַאּפ עטשרע יד ןופ

 !לארשי-ץרא ןיא

 גנַאל טשינ טשרע ןעוועג זיא ץשולת טימ שינעגעגַאב עטצעל ןיימ

 לָאמ סָאד ןיב ךיא ואוו ,שטיב-ימַאימ ןיא ךיוא -- טייצ םיארונ-םימי ,קירוצ

 ייינ רעסיורג רעד ןיא םיארונ:םימי יד ןענוװַאד וצ טרישזַאגנַא ןעוועג

 ,"לארשי תסנכ, ,לוש רעשיסקָאדָאטרָא רעטנפעעג

 ,גָאט ןדעי ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה טייצ ןכָאװ סקעז ןופ ףיול ןיא

 יד ,טרָא סָאד טסואוועג ןיוש בָאה ךיא .םי םייב ןטנווָא יד ןיא טּפיוהרעביא

 םעד ןיא ןיירַא רעט'מולח'רַאפ-שיריל ַא טקוק ןוא טציז שולת ואוו קנַאב

 ,רעהפיוא ןָא טנַאּפשעג ךייא טלַאה סָאװ ,םי רעימַאימ םענעפָא

 ןימ רַאפ טגָאזעג רימ וצ שולת טָאה -- ,ינדרי ,ךימ טגלָאפ --

 םיארונ:םימי יד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו ,ימַאימ ןופ ןרָאפקעװַא

 יו טפיולטנַא .רָאטקַאדער םעיינ רעייא ןופ ץרַאה סָאד ּפָא טשינ ךיז טסע --

 .הבוט ַא ןייז ךייא רַאפ טעװ סע .ןעגנוטייצ עשידיא יד ןופ טנעק ריא לענש

 -רעד ךייא סע גָאז ךיא .המדא רעד ןיא ייז טָאה ןוא רעכיב טביירש ןוא טגניז

 ףיוא טַאדידנַאק ַא ןרעוו ןעק ,טייז ריא יו שטנעמ רעטרַאצ אזַא לייוו ,רַאפ

 ,טײקנַארק-ץרַאה

 סָאװ "קיטש עשיטניה , יד ןופ טלייצרעד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןץ'שולת בָאה'כ

 רעד זַא ןוא רימ טימ טעװַארּפ ,סיצנַאד .מ ,"גָאט , ןופ רָאטקַאדער רעיינ רעד

 סנילדע רעטנוא רעירפ ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד רעמ טשינ זיא "גָאט,

 ,ןלָאגניד רעטנוא ךָאנרעד ןוא עיצקַאדער

 ַא קעװַא זיא'ס ןוא קרַאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןיב ךיא יוו םעדכָאנ
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 בָאה ,"גָאט , ןיא ןעלקיטרַא עניימ ןעזעג טשינ טָאה שולת ןוא טייצ לקיטש

 זיא'ס סָאװ , :טגערפעגכָאנ ךיז טָאה רע ואוו ווירב ַא םיא ןופ ןטלַאהרעד ךיא

 ,סָאד ןעשעג זיא'ס זַא ,ווירב ַא טרעפטנעעגקירוצ םיא ךיא בָאה "?ןעשעג

 ַא ץשולת ןופ ןטלַאהרעד ךיא בָאה םעד ףיוא .ןעשעג טזומעג טָאה סע סָאװ

 :תורוש עקינייא ןקורדוצרעביא ָאד ךיז ביולרעד ךיא ןכלעוו ןופ ,ווירב

 -- :ינדרי רעביל ןיימ,

 רעדעי זַא ,זיא תמא רעד .טריסַאּפ טָאה סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 רָאטקַאדער ַא ןוא ,ןשטַאּפסיוא לָאמַא םיא לָאז רעצעמע זַא טרעוו זיא שטנעמ

 ,ץרוק .טרעוו יאדווַא ןוא יאדוװַא סע זיא ,גנוטייצ רעכעלגעט רעשידיא ַא ןופ

 שטנעמ רעגנוי ַא ךָאנ טייז ריא .ןגָאז וצ ױזַא ,"יזיא ,, ןינע ןצנַאג םעד טמענ

 טעװ סע .לטלעוו ן'סואימ רעזנוא ףיוא ןענעדרַָאניײא טוג ךָאנ ךיז טעוװ ןוא

 .ןגָאז קידנעטש ךייא ךיא געלפ סָאד .הבוט ַא ןייז ךייא רַאפ

 טביירש ןוא .ןשטנואוו עטסעב יד ןוא ןסורג עקיצרַאה עניימ וצ טמענ,

 ,לָאמַא

 ,רעייא ,קרַאטש ןוא טנוזעג טייז,

 ".שולת

 רימ טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא שולת טניירפ ןיימ

 -נגעלעג ַא ייב .טנעדיצניא ןטנָאמרעדנביױא םעד ךָאנ ,ווירב ַא טקישעגניײרַא

 ענעעזעגנָא ןופ ווירב ערעדנַא ןעצ ךָאנ ןכעלטנפערַאפ ךיא לעוװ טייה

 עכלעוו ,("גָאט, ןופ רעטעברַאטימ ייז ןופ ייווצ) רעלעטשטפירש עשידיא

 .שולת יוװ ,ןָאט ןעמערַאװ ןקיבלעז םעניא ןבירשעג רימ וצ ןבָאה

 ןוא ךרוד עקַאט זיא עקירעמַא ןיא "החּפשמ-רעביירש עשידיא , יד ,ָאי

 יז ןשיווצ ךָאנ ךיז ןעניפעג סע רעבָא ,טעטסעּפרַאפ ןוא ןסערפעצ ךרוד

 זַא ןוא ,"םינּפ-רתסלק, רעייז ןָא תונשקע סיורג טימ ןטלַאה עכלעוו ,עקינייא

 ,ייוו ייז טוט ,רעביירש ַא טילוועיאב'מ

 .י 1 ,(טנַאקַאבמוא-עטַאד) ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ,
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 ןעּפ רענרעצליה רעד טימ לטַאקָאװדַא סָאד

 ןעוו טּפיוהרעביא -- רוטַארעטיל ַא רַאפ עידעגַארט ַא סע זיא ןעּפ

 ...רעקיטירק ַא ,טפוש ַא ,ןיבמ ַא ךָאנ ןרעוװו וצ ךיז טסייר "שפנ,ַאזַא

 :םעניימ "ץעיװַאסַארק, ןקיזָאד םעד ייב ןגערפ טלָאוװעג טלָאוװ ךיא

 ,ץַאז רענעפילשעג ןייז זיא ואוו ,גָאװ עשירַארעטיל ןייז זיא סָאװ

 טייקשירעדניפרעד ,גָאז רעזיצערּפ ,קנַאדעג רערָאלק ,ןושל רעשילַאקיזומ

 ַא ,טפוש ַא ,ןיבמ ַא ןייז "ןלעוו, וצ םיא טקיטכערַאב סָאװ ,ירּפסע ןוא

 ענרעצליה עקידנּפירקס ַא יו רעמ סעּפע ןעד רע טגָאמרַאפ ? רעקיטירק

 עטעטנעּפעג עטמירקעצ ,ןצַאז עטרעטנָאלּפרַאפ ענעיילב ערעווש ,ןעּפ

 ןליופ ַא ןופ קורמ ןקידנעלכרָאכ ַא ןוא ןושל ןקידרעװַאשז ַא ,ןעקנַאדעג

 | ? לקיב

 טעז ןעמ טשינ זיא ?"ןענווַאד ןדיא , :ךוב ַא ןבירשעגנָא טָאה רע !ַאי ,ָא

 עמוטש טימ ךוב רעבױט ַא .ןענוװַאד ייז טרעה ןעמ טשינ ןוא ןדיא יד

 ַא רַאפ "ןטליג, ליוו ָא-סָאד טָא ןוא ,"ןיבמ, ַא זיא ָא-סָאד טָא ןוא .רעטרעוו

 ?"רעקיטירק-רוטַארעטיל,

 ...ַאכ ,ַאכ ,ַאכ

 ןצַאז "ענעפילשעג , ייווצ יד טָא רעביא טנעייל ,ךייא טעב ךיא ,טַאנ

 ַא ןופ לקַאטקעּפס ןשילרעטסיא םענופ טּפַאכרַאפ ךיא רעוו, :ענייז

 "ךיד ייטשרַאפ ךיא , ןופ סָאטַאּפ ןטימ רעבירַא טדער סָאװ ,טניוו-םערוטש

 .:רעמייב ןוא רעכערב-ןזלעפ ןשירעטכיד םוצ "ךיד רעדנואווַאב ךיא ,, ןוא

 טָאה ןטניוו:םערוטש ןופ סעומשרעביא רעד .רעירפ רוד ַא טימ ןופ רעסייר

 'רעשידיא ןופ ןליצ יד ןכַאמ רָאלק ןופ הרבסה ןופ חוכ ןקיטלַאוװג ַא ךיז ןיא

 ,"ןברוח םעד ךָאנ ןוא רַאפ ןופ טייקשירעפעש

 ייוצ יד טָא רעדנַאנַאפ רימ טרעטנָאלּפ ןוא הירב ַא טייז ,הברדַא

 -נוא "רעקיטירק-רוטַארעטיל, ןסיורג-קידיארומ םענופ "ןצַאז ענעפילשעג;

 -רעביא, םעד רעבָא ,טשינ רע טָאה ןושל ן'טושּפ רַאפ רעיוא ןייק ?ןרעז

 "ןענופ , לפיוו רָאנ טרעה ןוא ?ןרעה ָאי רע ןעק "ןטניוו-םערוטש ןופ סעומש

 ןופ , !לָאמַא ףיוא ריפ עצנַאג ?ץַאז ןייא ןיא טקַארבעגנײרַא סע טָאה רע

 "רַאפ ןופ , ,"טייקשירעפעש רעשידיא ןופ , ,"הרבסה ןופ, ,"ןטניוו-םערוטש

 ?ץַאז ןייא ןיא ץלַא --

 רעד וצ ךיז טמענ טַאקָאװדַא רעקידלקניוו רענעלַאפעגכרוד ַא :1 1
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 בָאה ךיא לפיוו ףיוא, :רענייז "ץַאז רענעדלָאג, ַא ךָאנ זיא טָא ןוא

 ןט25 ס'קילַאיב ןופ לארשי-תנידמ ןיא ןשינעעשעג:רוטלוק יד טגלָאפע גכָאנ

 ןיא עריטַאס ס'נַאמרעטלַא טָאה ן'קילַאיב ךייש סָאװ זַא ,ךיא ביולג ,טײצרָאי

 "עמעט ריא ןריולרַאפ ךעלשּפיה טלָאמעד טניז רָאי ףלע יד

 םענעפילשעג , ,"ןושל שילַאקיזומ , ַאזַא וצ סעּפע ריא טגָאז סָאװ ,ונ

 ףיוא שזַא טרעק סע ?"קנַאדעג ןרָאלק , ןוא "טייקידװעגָאז עזיצערּפ , ,"ץַאז

 ...ןכערב וצ

 ביבא-לת ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוב ַא טימ תוכייש ןיא סע ךיא ביירש

 .מ רעביירש רעד רע .דלעפרעגנוא .מ ןופ "קילַאיב .נ .חל םירישה ריש,

 -רוטַארעטיל ןסיורג-ךעלקערש םעד ןדער זזָאל ךיא לעװ ,זיא דלעפרעגנוא

 :ןײלַא רעקיטירק

 םענופ רעטלַאוורַאפ רעד ,דלעפרעגנוא .מ זיא רעלמַאזפיונוצ רעד,

 רענעק ,רעטסערג רעד טשינ ביוא ,רעסיורג ַא ,ביבא-לת ןיא זיוה-קילַאיב

 יד ןשיוצ רעטסעיירטעג רעד ןוא ,ן'קילַאיב ןגעוו רוטַארעטיל רעד ןופ

 ""רעטכיד םענופ רערערַאפ עיירטעג

 "ץקילק, רעגיה רעד ןופ רעגניזַאב ןוא ףנוח ןרַאפ רעבָא ,טוג ךָאד זיא

 םענייא ןכַאמ טשינוצ יבַא ,רתוס ןײלַא ךיז יַאדָאב זיא רע ןוא טשינ סע גיוט

 ..."עּפורג, ןייז וצ טשינ טרעהעג סָאװ

 -נוא "רעקיטירק-רוטַארעטיל, רעסיורג-ןזיר םעד טרָאד רע טגניירב

 ןגעוו (1960 ,ילוי 10 ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט ,,) טכיזרעביא ןייז ןיא רערעז

 רע סָאװ רעביירש ןופ סעמעָאּפ ןוא רעדיל ןופ ןטַאטיצ ךוב ס'דלעפרעגנוא

 ךיז לעוו ךיא ןוא "קילַאיב .נ .חל םירישה ריש , ןייז ןיא ןעמונעגניײרַא טָאה

 :סנייא רעמונ עטַאטיצ ,ייז ןופ יירד זיולב ףיוא ןלעטשּפָא ָאד

 ,דיל ןשיאערבעה ןרַאפ טכיל ַא,

 .ןע'מי עפיט רעביא טנַאּפש סָאװ ,רענייא

 .ןקע עלַא ןיא ךייא טריפ סָאוװ ,ףיש ַא

 ."רעביירש ןוא רעטכיד רַאפ סַאּפמָאק ַא

 סָאד רעבָא ,ליטס ןסיורג ןיא עיזעָאּפ ןייק טשינ זיא סָאד זַא ןעמונעגנָא

 רעקיטלַאװג רעזנוא !ןפרַאװסױרַא םוצ תורוש ןייק טשינ ךיוא ןענייז

 ,טנַאה רעד טימ קעװַא ייז טכַאמ רעבָא "רעקיטירק-רוטַארעטיל,

 :ייווצ רעמונ עטַאטיצ וצ רימ ןעייג טציא
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 ,גרַאב ַא ןיא ןסקָאוװעגניײיא רענייטש יד יוװ;

 ןקוררעדנַאנַאפ טשינ םערוטש ןייק ךיוא טעוװ

 ,?קרַאטש ,טרעמַאהעג זיא סָאװ ,טכידעג ןייד ןופ טרָאוװ סָאד

 :יירד רעמונ עטַאטיצ ףוסל

 ,רענלימ ַא יו רעסייוו ַא ,שאר-בשוי רעד,

 ,קילַאש ַא ןיא טלקיוורַאפ ,ָאד ןיוש ךיוא זיא

 םייח ןופ טסייג םעד ןעמעטָא וצ טוג זיא'ס

 ,"קילַאיב ןמחנ

 רעסיורג:קיטכעמ רעד ךיז טלערטעצ ןוא ךיז טעוװעקַאמסָאּפ ָאד

 טסייה סָאד .רענעט עטסכעה יד ףיוא רערעזנוא "רעקיטירק-רוטַארעטיל}

 רעמונ עטַאטיצ לייוו ? סָאװרַאפ ריא טסייוו ןוא ! גנוטכיד "ערהַאוװ , םיא ייב

 רעק"דחּפ ןוא "רענייש , רעד) ינדרי .מ ןעמָאנ םעד טגָארט סנייא

 טשינ עטַאטיצ יד ןבעגנָא םייב טָאה רערעזנוא "רעקיטירק-רוטַארעטיל,

 ןגָארט ערעדנַא יד ןוא ,(!וליפַא םענייז ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד וצ ןענוגרַאפ

 רעוועקצוס םהרבַא ןוא (ייוצ רעמונ עטַאטיצ) עדַארג םייח ןעמענ יד

 ,(יירד רעמונ עטַאטיצ)

 -ַאקיזומ ,עשיטעָאּפ רעמ רענייז ןטַאטיצ יירד יד טָא ןופ תורוש עכלעוו

 ןרַאפ רעביא ךיא זָאל סָאד -- ערעקידוװעגָאז ןוא ערערָאלק ,ערעכייוו שיל

 -ץיווָאנרעשט ןופ לטַאקָאװדַא רעקידלקניוו רעד רעבָא .ץטּפשמ וצ רענעייל

 ,טנעה יד רעביא ןבעג םיא לָאז ןעמ זַא ,טנידרַאפ רשכ טָאה ײמָאלָאק

 רעדעי רַאפ קילגמוא ןַא ןענייז ןשינעעזרַאפ עשירַארעטיל עכלעזַא

 .,.טרפב רוטַארעטיל רעשידיא רעניילק רעד רַאפ ןוא -- ללכב רוטַארעטיל

 .י .נ ,1960 ,ילוי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ
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1 

 טעּפ םייח

 ןוא -- ליטש טדערעג ,ליטש טבעלעג ,ליטש ןבירשעג טָאה רע .ןבעל

 ,ליטש ןעגנַאגעגסיוא ךיוא זיא

 ,ןקיליײיא ,ןקיכָאק םעניא ןביירש ןפוא ןייז ןעוועג זיא םַאזנייא ןוא ליטש

 טײקמַאזנייא ןוא טייקליטש ןיא ךיוא ןוא ,קרָאי-וינ ןטעװעמַארַארַאטרַאפ

 עטרַאצ ןייז טכיוהעגסיוא לָאטיּפש יטנוַאק-סגניק רענילקורב םעניא רע טָאה

 | ,המשנ

 רעווש ַא -- ןרוטַאינימ ,ךעלעכַאז עקניצרוק ןבירשעג טָאה טעּפ םייח

 אקווד ןוא .ןסיבעגנייא םיא טָאה רע רעבָא ,ןסייבנייא םוצ רָאג זיב טיבעג

 | ...םיקרבו תולוק ןָא ,סָאטעצלַאפ ןוא סָאמיסינַאיּפ טימ

 טָאה רֶע רעבָא ,טעּפ םייח ,רערעטעלק גרַאב ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 "נָא ןזיווַאב רעטרעוו ןופ םומינימ ַא ךרוד טָאה רע .דיוה רעייז טכיירגרעד

 ,םומיסקַאמ םעד ןגָאלשוצ

 ַא רעבָא ,גנַאפמוא ןסיורג ןופ ןעוועג טשינ זיא לוק ס'טעּפ םייח

 זיולב טשינ טגיילעג ךיז טָאה רע .רעקידנעגניזניירַא-ףיט ַא ןוא רעשיריל

 .ןצרַאה ןפיוא ךיוא רָאנ ,רעיוא ןפיוא

 רעד ןיא רע זיא לארשי "רע'טושּפ,, ַא ,יול ןייק טשינ ,ןהכ ןייק טשינ

 ןייז טגָאמרַאפ טָאה רע רעבָא ,ןעוועג עקירעמַא ןופ גנופַאש :טרָאװ רעשידיא

 !םינּפ םענעגייא ןייז -- רעדנעטס םענעגייא

 ןַא טימ רעביירש ַא ןעוועג זיא רע :רקיע רעד ךָאד זיא סָאד ןוא

 .ןענעקרענָא ןוא -- ןענעקרעד טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ םענעגייא

 לָאמניײק ךיז טָאה רע :"סרעּפוטש , יד ןופ ןעוועג טשינ זיא טעּפ םייח

 טנגונַאב ךיז טָאה רֶע -- טנַאװ-חרזמ רעד וצ ,ןָאנבױא םוצ טּפוטשעג טשינ

 ...טנַאװ רעדנַא ןַא ייב ץעגרע טָאטש ַא טימ

 זיא'מ יבא -- רקיע רעד ,טציז רענייא ואוו :הנימ-אקפנ יד ןעד זיא סָאװ

 ,גנופַאש טסייה סָאװ ,סעּפע ןופ לייט ַא

 תוריּפ ןימ םעד ןופ לייוו ,ןביילברַאפ ,טעּפ םייח ,רע טעװ לייט ַא ןוא

 טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא זנוא ייב ןַארַאפ ליפוצ טשינ זיא

 ןייז ןופ ךיוא ןוא -- ןביירש ןפוא ןייז ןופ ןָאט רעד ןעוועג זיא תוטש )
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 ןגיוצעגוצ ןוא ןטכױלעגסױרַא קידרעטסנעפ ךעלעכַאז רוטַאינימ ענייז ךרוד

 | .רענעייל ןשידיא ןטנעגילעטניא םעד

 ירבע ןייז .םעט ןקיד'היחמ ַא טימ קַאמשעג טנעיילעג ךיז טָאה טעּפ םייח

 טנעקעג ןעמ טָאה תורוש ענייז ןוא ,ןצלָאטש ןייק ףיוא ןעגנַאגעג טשינ זיא

 ,טרעקרַאפ ןוא קירוצ ןעּפ רעד טימ טדערעג טשינ טָאה רע .לרעּפ יו ןלייצ

 םיא טָאה ריא -- גנידצלַא ןופ ךָאנ רעמ ןוא ,זיצערּפ ,טקעריד רָאנ

 !טביולגעג

 טײקלדורדעגנָא ,לעטשנָא ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה טעּפ םייח

 טשינ ןוא -- טייקשירעפַאש ענייר רָאנ ,טסעמרַאפ ןקיד'חוכ'רעביא רעדָא

 ,רעמ

 לדגתי ! רָאי 57 ןופ רעטלע ןיא -- ןברָאטשעג גנוי וצ זיא רע :דָאש ַא

 ...שדקתיו

2 

 רעגניז .ד .ש

 "ןשטַאּפוצסיױא, ױזַא ןעמוקעג עקַאט ן'רעגניז זיא :טגערפעג ךיז ךיא

 קחצי ןָאטעג טָאה סע יו ,"סטרעוורָאפ, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא

 !ןיינ לָאמ טנזיוט :זיא רעפטנע רעד ? סיױוװעשַאב

 ןופ סָאמ יד טּפַאכעגרעביא רעגניז .ד .ׁש טָאה טרָאד ןוא ָאד זַא ,ןייז לָאז

 ?שער המ -- ָאט ,רעביירש ןטייווצ ַא רעדָא םעד רַאפ גנַאזעג ןוא ביול

 טימ עסיורג טשימעגפיונוצ טָאה רעגניז .ד .ש זַא הנעט סע'סיוועשַאב

 ןעקנעדעג ןפרַאד רעקיטירק .הנעט עכַאוװש ץנַאג ַא זיא רעביירש עניילק

 ןבעגוצסיורַא טקיטכעמלופַאב טשינ םענייק רענייק טָאה'ס :ךַאז ןייא

 ץנַאג ךָאד רימ זסייוו ! ? ןיילק זיא'ס רעוו ןוא סיורג זיא'ס רעוו :סעקטעמטַא

 ,קיזומ רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא רוטַארעטיל רעד ןופ זיולב טשינ ליואוו

 ןייז ןגרָאמ ןעק סיורג טנייה זיא סָאװ סָאד זַא ,ןטסנוק ערעדנַא ןוא ײרעלַאמ

 ןייק !סיורג -- ןייז ןגרָאמ ןעק ןיילק טנייה זיא סָאװ סָאד ןוא ,ןיילק

 !רענייק טשינ טָאה סָאמ עטולַאסבַא

 בָאה "רעקיאַאזָארּפ ןוא רעטכיד , ךוב ס'רעגניז .ד .ש ןענעיילרעביא ןכָא 1



 ינדרי יכדרמ 200

 םעד ןסיירעצ ן'יקסווָאקישט ןסייהעג טָאה ןייטשניבור יַאלָאקינ

 ,רע טָאה לייוו ,ָאטרעשטנָאקדָאנַאיּפ רעטמירַאב-טלעװ ןייז ןופ טּפירקסונַאמ

 ףיוא ריּפַאּפ סָאד טרעוו טשינ ןענייז ןטָאנ יד ,טמערוטשעג ,ןייטשניבור

 יַאלָאקינ טציא טקנעדעג רעוו .ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז ןכלעוו

 !עלַא טשינ סָאד ןוא -- ןגָאלָאקיזומ ?ןע'נייטשניבור

 ס'יקסווָאקיישט קידנרעה ,רעקיטירק-קיזומ רעניוו "רעטמירַאב , ַא ןוא

 ריא ןופ טקעמש סע זַא ,ןבירשעג טָאה ָאטרעשטנָאק-לדיפ עטמירַאב-טלעוו

 -קיזומ "ןגולק, ןקיזָאד םעד טציא ןיוש טקנעדעג רע ,לַאפּפָא-ןדרעפ טימ

 ןוא שיט םענופ ןבייהוצפיוא וליפַא ךיז ליופ ךיא !טשינ רענייק ? רעקיטירק

 ...ןעמָאנ ןייז ןכוזפיוא ןייג

 ןייק גנַאל ןיוש זיא ןַאמטיװ טלָאװ טכַאלעגסיוא ןבָאה סָאװ יד ןופ ןוא

 טָאה יָאטסלָאט רעסיורג רעד זַא ,ןענָאמרעד ָאד ךיא געמ ןוא .ָאטשינ ךַארּפ

 ?ריּפסקעש ןסיורג םענופ ןטלַאהעג טשינ

 ןדעי ייב ןעניפעג ןעמ ןעק סעמליב עשירַארעטיל ,סיװעשַאב טניירפ ,ָאי

 !ןטסנעלק םייב יו ןטסערג םייב -- ןקיצנייא

 רעד טימ סיוא ! הוואג רעטסוּפ רעד וצ ףוס ַא ןעמענ ,רעבירעד לָאז ָאט

 ...דוע יספאו ינַא ןופ שינעדערנייא רעטסיוו

 !ןייש טשינ זיא סע

2 

 רוטַארעטיל

 ,גָאט רעד יוװ רָאלק זיא סָאד .טעטילַאוװק :שטייט רעד זיא רוטַארעטי

 רעמ טשינ ןבירשעגנָא טָאה קילַאיב .סע ןעייטשרַאפ עלַא טשינ רעבָא

 ַא זיא רוטַארעטיל רעד ןיא ןָארט ןייז ןוא -- רעדיל ךוב ןייא יו

 -ןיורק ןייז רעבָא ,רעכיב ךס ַא ןבירשעגנָא טָאה שַא םולש .רעטרעכיזעג

 | ,"דיא םיליהת רעד , ןביילב טעוװ קרעוו

 יד טּפַאכעגרעביא לסיב שּפיה ַא ךיוא טָאה םכילע םולש רעלַאינעג רעד

 רעד היבט, ןביילב טעוװ קרעוו קיביײא ןייז רֶעבָא ,ןביירש ליפ ןייז טימ סָאמ

 ,'צרפ טימ ,םירפס רכומ עלעדנעמ טימ ךיוא ױזַא ."רעקיכלימ
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 בייל-השמ ,ושָאטַאּפָא ,ןָאסלעגרעב ,ןַאמכיפ ,ץרואינש ,ז'יקסווָאכינרעשט

 ,בייל ינַאמ ,קינלַארָאק .רד ,סיװעשַאב ,רעגניז .י .י ,רידַאנ השמ ,ןרעּפלַאה

 .ןכיילג רעייז ןוא ץרַאוװש .י .י ,שטיװָאמיַאח ,קיווייל ,דלעפנזָאר הנוי

 סעּפע טשינ ןוא ,טעטילַאוװק -- זיא רוטַארעטיל ןופ שטייט רעד :ץרוק

 !שרעדנַא

4 

 קיטירק

 :סיוא ןוא ןשטײטנײרַא ,ןשטייט טימ ּפָאק עלופ ַא ןעילוּפליּפ'נָא

 קיטירק ןופ ןיימ רעד .קיטירק ןייק טשינ ןפוא םושב טסייה ,ןשטייט +-

 םעד ןזייוו ןצַאז עזיצערּפ עצרוק ןיא ;טייקיד'מוצמיצ ןוא טײקרָאלק :זיא

 ,ןליפרעד סע לָאז רענעייל רעד ןוא -- רבחמ ןייז ןוא קרעוו

 םעניא ןסעגרַאפ לייוו ַא ףיוא ןעק רענעייל רעד ביוא :רעבָא רעמ ךָאנ

 ןגעוו רעביירש םעד ךיוא ןוא ךוב םעד ןעקנעדעג רעמ ןוא רעקיטירק

 רע זיא טלָאמעד :ןזייוװַאב סָאד ןעק רעקיטירק ַא ביוא -- טביירש רע ןכלעוו

 !רעקיטירק ןעמָאנ םעד טרעוו

 ,רעטייווצ רעד ףיוא עטכַאלּפ ןייא ןרעגלַאװנָא ,ץהרג-הלעמינָא ךס א

 .י .נ ,1959 ,ּפעס ,"טַאלבנכַאו רעקרָאי-וינ,

 ַאטָאריס ןושרג ןזח

 ןופ ןזח םענעבילבעג-ןבעל ןקיצנייא םעד ןופ ווירב ןקידנסײרצרַאה

 רע זַא ,רימ טביירש רע .זַאמרעטכיל בקעי זיא ןעמָאנ ןייז ,עשרַאוװ

 ןעוועג 1942 רָאי ןזיב זיא ןוא ,1909 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ,רעווש ןייז ואוו ,עשרַאו ןיא לוש סקישזָאנ רעטסואווַאב רעד ןיא ןזח

 ןעוועג זיא ,טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעטמירַאב רעד ,שטיװוָאדיװַאד םהרבא

 ,רעטסיימ-רָאכ רעד

 ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה ,עיגלעב ןופ טָאטשטּפױה יד ,לעסירב וו 5
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 ןזח רעגנוי רעד טָאה ,1942 ,יַאמ ןט7 םעד זיב לירּפַא ןט19 םעד ןופ

 דניק ןוא יורפ ןייז .דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ םעד ןיא ןעמונעגלײטנָא

 ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא טקישעגקעװַא טַאהעג רעירפ ךָאנ סיצַאנ יד ןבָאה

 רע לייוו ,רַאפרעד ןבעל טזָאלעג םיחצור עשטייד יד ןבָאה םיא .קענַאדיַאמ

 ןשיריל ַא טציזַאב רע .ןעגניז ןייש טנעקעג ןוא עמיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה

 רעוװועשרַאוװ רעד ןיא קיזומ ןוא גנודליב-םיטש טנרעלעג טָאה ןוא רָאנעט

 שטיווָאדיװַאד רעווש ןייז ייב טנרעלעג רע טָאה תונזח .עירָאטַאװרעסנָאק

 רעד ןופ טנעגיריד רעקירָאײגנַאל רעד ,טַאטשנעזייא דוד ייב ךיוא ןוא

 ייב םיא ןגעוו ןגערפנָא ךיז לָאז ךיא רימ טעב רע .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט

 .טוג רעייז םיא ןעק ןוא קרָאי וינ ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ז'ווָאיל ָאעל

 יד טימ טנַאקַאב יונעג זיא רע זַא ,ךיוא רימ טביירש ןַאמרעטכיל ןזח

 עשילױוּפ עטמירַאב עדנגלָאפ יד ןעמוקעגמוא ןענייז סע ױזַא יו ןטקַאפ

 -דַאלג רעדירב יד ,ןייבשיפ ,סינּפיק םחנמ ,יקצינדור :רעקיזומ ןוא םינזח

 יד ,קרעווטוג ,טַאטשנעזיײיא ,שטיװָאדיװַאד ,ןַאמרעש ,קַאמיצוּפ ,ןייטש

 דוד ןופ רעטכָאט יד ,טַאטשנעזיײא (הכלמ) עלירַאמ ןירעגניז ערַאברעדנואוו

 .ַאטָאריס ןושרג ןזח רעטמירַאב-טלעוװ רעד ןוא ,טַאטשנעזייא

 ןזח ואוו ,ןַאמרעטכיל ןזח טביירש ,"6 יקסנילָאװ ףיוא רעלעק רעד,

 רעד תעשב זיא ,ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענייז החּפשמ ןייז ןוא ַאטָאריס

 ןרָאװעג ןסירעגפיוא סיצַאנ יד ןופ ָאטעג רעוװעשרַאװ רעד ןופ עיצַאדיווקיל

 ןזח רעטמירַאב רעד ןוא ,טרעדיילשעג ןיהַא ןבָאה ייז עכלעוו ,סעבמָאב ןופ

 ןוא טנערברַאפ ךיור ןוא ןעמַאלּפ יד ךרוד ןענייז החּפשמ ןייז טימ

 .ןרָאװעג טקיטשרעד

 טנווַאדעג ןזח רעטשטנעבעג-טָאג רעקיזָאד רעד ךָאנ טָאה 1941 רָאי ןיא

 ןייז טימ םלוע םעד טשַאררעביא ןיא ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא םיארונ:םימי

 ,"רָאי 76 ןעוועג טלַא זיא ַאטָאריס .עמיטש רעכעלרעה

 זיא ןַאמרעטכיל ןזח ןופ ווירב םעד ןטלַאהרעד בָאה ךיא יו םעד רַאפ

 ןזח ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא קרָאי וינ ןיא "טניַָאשזד , ןופ סיפָא-טּפיױה םוצ

 "טניָאשזד , ןופ סיפָא רעד טָאה ווירב םעד .עשרַאװ ןיא רונש ס'ַאטָאריס

 ןופ ענעבילבעג-ןעבעל עקיצנייא יד זיא יז ,רימ וצ טקישעגרעביא ךָאנרעד

 .החּפשמ-ַאטָאריס רעצנַאג רעד

 סע ? ַאטָאריס ןזח ןופ טרעהעג טשינ טָאה טלעוו רעד ףיוא דיא רעכלעוו

 םוצ זיב טלעוו רעשידיא קע ןייא ןופ ןעגנולקעגּפָא טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא זיא
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 ָאד טָאה רע ואוו ,עקירעמַא טכוזַאב לָאמ עקינייא טָאה ַאטָאריס ןזח .ןטייווצ

 טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ןעגנוזעג ןוא דומע ןרַאפ טנוװַאדעג

 ךוזַאב רעדעי .רערעהוצ ןסַאמ ןגיוצעגוצ טָאה ןעמָאנ רעד .דנַאל ןרעביא

 סָאװ ,םלוע ןשידיא םעד ןשיווצ עיצַאסנעס ַא ןפורעגסױרַא ָאד טָאה רענייז

 סָאװ ,עכלעזַא וליפא ןרעה םיא ןעמוקעג ןענייז סע .הניגנ עשידיא ביל טָאה

 ץַאטָאריס ןרעה וצ ריגיינ רעד .רעייג-לוש עכעלנייוועג ןייק טשינ ןענייז

 ,ךיילג ןכעלטיא ייב ןעוועג זיא ןעגניז

 ןוא לגניא גנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ יד ןורכז ןיא ףיוא קעוו ךיא

 ןבייל , ס'ַאטָאריס טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו ,ךיז ןָאמרעד

 זיא סָאד גנושַאררעביא ןַא רַאפ סָאװ .ןָאפַאמַארג ַא ןופ ןעגניזסיורַא "עמיטש

 ַא זַא ,ןביולג טלָאוװעג טשינ רָאג טלָאמעד רימ ךיז טָאה סע !ןעוועג רימ רַאפ

 ,טרָאד טגניז שטנעמ רעקידעבעל

 ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ ןוא

 :סיא טלָאװעג ןוא ןגערפכָאנ ןעמונעג ךיז טשרעוצ ךיא בָאה ,עשרַאװ

 !ןרעה ןייג םיא זומ ךיא ,ַאטָאריס טנוװַאד סע ןעוו ןוא ואוו ןעניפעג

 רָאנעט-ןדלעה רעשיטַאמַארד ןייז רימ וצ טגנילק ךָאנ טנייה זיב ןוא

 ױזַא זיא סָאװ ,סױרַא ןפיט ענעטלַאהַאב ןופ יוװ ,רעבמעט ןלַאנָאטירַאב ןטימ

 "יטכעמ ןייז ןיא לַאטעמ רעטרעטיילעג יוװ טגנילק ןוא קיטפַאז ןוא קישיילפ

 וצ ףױרַא טעה זיב ןטנוא ןופ טצנַאלג סָאװ ,גנואווש ןוא טכַארּפ ןייז ןיא ,טייק

 -טַאלג ןייז ןיא טעמַאס רעליק ַא יו ןוא ,רענעט עטסכעה עטשרעביוא יד

 ןעק רעוו !ןעלערט עקידלרעּפ ענייז ! רוטַארָאלַאק עקיפיול ןייז טנייה .טייק

 !ןסעגרַאפ ץלַא סָאד
 ךיא לעוװ ,עשרַאװ ןיא ןרעה ןעגנַאגעג םיא ןיב ךיא ןעוו ,תבש םענעי

 ןופ שינעעשעג עשילַאקיזומ ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סע .ןעקנעדעג קיבייא

 רָאג ךיא בָאה "עמיטש ןבייל , ןייז ןופ סיורג יד ץוח ַא םורָאװ .גנַאר ןטשרע

 ןקידלַאװג ןייז ,לעטש ןש"נזח ןרעדנוזַאב ןייז טרעדנואווַאב קרַאטש

 -סױרַא טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,טפַאשנדייל עקידנזיורב ןוא ,טנעמַארעּפמעט

 זַא ,טכַארטעג ךיז ייב השעמ תעב בָאה ךיא .דומע םייב קידנעייטש ןזיוועג

 עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ טניורקעג םיא טלעוו יד טָאה טסיזמוא טשינ

 .ןדיא ייב טנידרַאפ רשכ םענייז ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טָאה רע .םינזח

 סע .ןענעוַאד רעגייטש סיַאטָאריס ףיוא ןיבמ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמ

 עשי'נזח עקירעביא ןוא ןצנוק עקיליב ןָא ,קַאמשעג ןוא סָאמ טימ ןעוועג זיא
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 ,ןשידיא-טכע ןפיוא טריזַאב ןעוועג סיואכרוד זיא גנַאג ןייז .ךעלדיירד

 ,טײקשילַאקיזומ ןופ בָאגוצ ַא טימ ןוא -- רעגייטש ןשינזח ןעלענָאיצידַארט

 -ץעמיטש עסיורג עכעלנייוועגרעסיוא ענייז בילוצ טָאה ַאטָאריס ןזח

 ,סָאמ ַאזַא ןיא ןגָאמרַאפ ללכב רעגניז ןוא םינזח קיצניװ רעייז סָאװ ,ןעלטימ

 ,טלעוו-םינזח רעד ןיא ץַאלּפ ןרעדנוזַאב רָאג ַא ןעמונרַאפ

 סָאװ ,רוטַארָאלָאק עטסנייפ יד טגָאמרַאפ אטָאריס ןזח טָאה ךָאנ םעד וצ

 -וועגיוב ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ יז .ןזח זיא סע ןכלעוו ייב טניפעג ןעמ

 יד ייב רעגניז עטסערג יד ןשיווצ וליפַא טייקנטלעז ַא זיא סָאװ ,טייקיד

 ,םלועה:-תומוא

 ,"םירפא יל ריקי ןבה, רעדָא ,"הצר, ס'ַאטָאריס טשינ טקנעדעג רעוו

 ןייז ןופ תוליפת ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ייד יד , ,"ס'הלעי, ,"ףקות הנתנו,

 -ןָאפַאמַארג ןיא טקיכייארַאפ טָאה רע עכלעוו ,רַאוטרעּפער ןשי'נזח ןעכייר

 ןוא טלעוו רעשי'נזח רעד ןיא ייס םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה ןוא ןטַאלּפ

 ?ללכב טלעוו רעשידיא רעד ןיא ייס

 טימ עטַאט רעד סָאװ ,טרעצנָאק ַא ןורכז ןופ סױרַא טשינ ךיוא טייג רימ

 ןיא רעטַאעט-רעמוז ןסיורג ַא ןיא טריפעגכרוד ןעמַאזוצ ןבָאה רעטכָאט רעד

 ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןופ גנַאגנײרַא םייב .ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא ןעוו ,עגיר

 :ץניוָארּפ יד ןופ לעיצעּפס ןעמוקעגנָא ןענייז ךס ַא .גנערדעג רעסיורג

 רעטכָאט ןייז ןוא ַאטָאריס -- טייקיניילק ַא .עגיר ןעבעל ןגיל סָאװ טעטש

 ךיז ןבָאה ,ןטנעגילעטניא ןוא ןדיא-שרדמ-תיב ,טלַא ןוא גנוי !ַאנעלעה

 -ַאב לופ ןעוועג זיא רעטַאעט רעצנַאג רעד .ןעגניז ייז ןרעה וצ טּפוטשעג

 עטַאט רעד .טנעוו יד ףיוא ןעגנַאהעג שממ זיא ןעמ .ּפָאק ףיוא ּפָאק ,טצעז

 ןעגנוזעג טָאה רעטכָאט יד ןוא תוליפת עשי'נזח עשיריל ןעגנוזעג טָאה

 טַאהעג ןבָאה לַאפייב ןטסערג םעד רעבָא .רעדיל-סקלָאפ עשידיא עקיצרַאה

 .ןעמַאזוצ ןעגנוזעג ןבָאה רעטכָאט יד ןוא עטַאט רעד סָאװ ,"זעטעוד , יד

 יז רעבָא ,ןירעגניז עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטכָאט ס'אטָאריס

 טנעקעג טָאה ןוא עמיטשדָאנַארּפָאס עקידנעגנילק ,עכיוה ַא טגָאמרַאפ טָאה

 -.טסכעה ןעוועג זיא ןעגניז ריא .דיל-סקלָאפ שידיא ַא ןשטייטסיוא ןייש

 סָאװ ,ןטַאט םענופ סולפנייא רעד טליפעג ךיז טָאה סע ןוא שילַאקיזומ

 ,טנעמַארעּפמעט רס ַא טימ ןעגניז ךעלנייוועג טגעלפ

 רענעגייא ןייז זיא םינזח ערעדנַא ןופ ץַאטָאריס סיוא טלייט סע סָאװ

 ענעבירשעגנָא-קיטרַאפ ןעלדנַאהַאב ןופ ןפוא רעד ךיוא ןוא ןעגניז ןיא ליטס
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 תונזח ס'ַאטָאריס ןיא ךירטש רעטסקיטנָאק עמַאס רעד רָאנ .ןוויטַאטישטער

 סָאד .רָאכ ַא טימ ןעגניז וצ טײקטסַאּפעגוצ ןייז ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה

 :.סױרַא תמאב ךיז רֶע טָאה ָאד .הלעמ עטסערג ןייז ןעוועג סיואכרוד זיא

 ענייז ןופ טײקכעלריטַאג יד .רעלטסניק ןקיסַאלק-טשרע ןַא רַאפ ןזיוועג

 -נגעלעג עכלעזַא ןבעגעג םיא ןבָאה ןעלטימ-עמיטש עכעלטנדרָארעסיױא

 זיא סָאװ ,םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ךיז ןזייווַאב וצ ןטייקכעלגעמ ןוא ןטייה

 .ןכיילג סנייז ןעניפעג וצ קיניײיװ

 וצ גנַאגוצ רעלעניגירָא רעד תונזח ס'ַאטָאריס ןיא טלעפעג רשפא טָאה'ס

 ןפוא רעקיטרַאנגיײא ןייז רעבָא .ןדיא ייב טסנוק רעזעיגילער רעקיזָאד רעד

 רעצנַאג רעד ןופ גנַאג ןפיוא העּפשה עטמיטשַאב ַא טַאהעג טָאה ןעגניז ןופ

 לייוו .ןליפ ןזָאל גנַאל ךָאנ ךיז טעװ העּפשה עקיזָאד יד ןוא .טסנוק רעשי'נזח

 ךיז טָאה סע .תונזח רע גייטש ןייז ןיא טריּפשעג ןעמ טָאה תובישח ערעניא ןַא

 ,תוליפת יד וצ טייקנדנובעגוצ ַא טליפעג

 וצ טבערטשעג סיואכרוד טָאה רע סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ םורָאװ

 טשינ ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה תונזח סָאד ןרענעשרַאפ ןוא ןרענייפרַאפ

 עדמע רפ , ןייק ףיוא ןכָארקעג טשינ זיא ןוא "טנעוו עכיילג , יד ףיוא ןסירעג

 ןענייז עכלעוו ,םינזח עלַא טעמכ טקָאלעג קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,"םירבק

 ענעפורעג-ױזַא יד טָאה םיא ,רוד ןייז ןופ ןלוש-רָאכ עסיורג ןיא ןענַאטשעג

 ןיא ןייר ןבילבעג תונזח ןייז זיא רעבירעד .טציירעג טשינ "טייקכעלטלעוו,

 .ןזעוו ןכעלשידיא ןטכע ריא

 -רַאפ סָאװ ,ןוויטָאמ "עשיאייוג , יד טעינַאמעג טשינ ן'ַאטָאריס ןבָאה סע

 -ןײרַא ןפוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ףיוא טכוזעג ןבָאה םינזח ענעדיש

 סיואכרוד אקוד ךיז טָאה רע .ןלוש:רָאכ ןוא ןעלּפמעט יד ןיא ןעגנערבוצ

 םעד ףיוא .םינוגינ ןוא תואחסונ עשידיא עלענָאיצידַארט יד ייב ןטלַאהעג

 ןכַאמ וצ טכוזעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .תונזח עצנַאג ןייז טיובעג רע טָאה

 טימ ידכ ,ןעגנַאזעג-ןכריק עסיוועג ןופ רעכַאמכָאנ ַא ןרעוװ ןוא "חרביו, ַא

 ןימ ןרעדנוזאב ַא טימ ךיז טָאה ַאטָאריס .םלוע םייב ןעמענסיוא רשפא םעד

 ןפיולטנַא וצ ןכוז ןופ ץנעדנעט רע'סואימ רעד טָא טלעטשעגנגעקטנַא חוכ

 םעד ףיוא סיפ עדייב טימ ןייטש וצ ןרָאי עלַא ןזיוװַאב טָאה ןוא ,ךיז ןופ

 | ,ןדָאב ןשידיא

 רע סָאװ ,םעד טימ ןעגנַאגַאב ַאטָאריס זיא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,תועט ןייא

 ןעוועג טשינ רע זיא טסיטרעצנָאק סלַא .ןטרעצנָאק ףיוא ןטָארטעגפיוא זיא
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 טשינ ןפוא םושב טָאה'מ .דומע םייב ןזח סלַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד

 ןייז .טסיטרעצנָאק רענעריובעג רעד זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא טנעקעג

 ןייז ףרַאד'מ .עניב רעד ףיוא טשינ ןוא לוש ןיא ןעוועג סיואכרוד זיא ץַאלּפ

 ,ןרעינַאמ עלעיצעּפס עניב רעד רַאפ ךיז טרעדָאפ סע .עניב רעד וצ ןריובעג

 ַא ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ,סעירַא עשיסַאלק ןעגנוזעג ךיוא טָאה רע םגה

 ןופ רעטסייר םעד ןיא טסַאּפעגנײרַא טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .תונזח ץוח

 -סיוא ןוא ןעגנוזעג רעסעב ךיוא רע טָאה תונזח וליפא ןוא .רעגניז-טרעצנָאק

 ןטימ לַאז:טרעצנָאק םעניא עניב רעד ףיוא יו דומע םייב טשטייטעג

 .קַארפ ןטצוּפעגסיוא

 ןיא טקיטלעוועג טָאה םישזער-יצַאנ רעד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ןיא ךיז טניפעג רע זַא ץַאטָאריס ןופ טרעהעג לָאמנייא רָאנ רימ ןבָאה ,ןליױּפ

 ףיא טרָאד רע טגניז טייצ-וצ:טייצ ןופ זַא ןוא ָאטעג רעוװעשרַאו רעד

 טָאה ןעגניז ןייז .ןענעדרָאנײא ָאטעג רעד ןיא טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןטרעצנָאק

 רעטימעג עשידיא ערעווש ןוא רעצרעה עשידיא ענעכָארבעצ יד טליפעגנָא

 זיא םיא רעבָא .ןטייצ ערעקיטכיל ,ערעסעב ףיוא גנונעפָאה ןוא טסיירט טימ

 ענעגייא יד טימ ,ןדיא ערעדנַא ןענָאילימ ךס ַא יו ,ןעוועג טרעשַאב טשינ

 ,םיחצור עשטייד יד ןופ הלּפמ עקידנעטשלופ יד ןעז וצ ןגיוא

 רע .עינרעבוג רעילָאדָאּפ ,ןיסייה ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ַאטָאריס ןזח

 ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא רעטעּפש .סעדָא ןיא ןביוהעגנָא ערעירַאק ןייז טָאה

 ךָאנ .טייצ רָאי טכַא רַאפ ןזח ןעוועג זיא רע ואוו ,לוש-טָאטש רענליוו רעד

 טָאה רע ואוו ,לוש עקצַאמָאלט עטמירַאב יד ,עשרַאװ ןעמוקעג זיא ענליוו

 טזײרַאב טָאה רע .טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא יו רעמ דומע םייב טגינעקעג

 ןוא ןטיזיוו ייווצ טכַאמעג ךיוא טָאה ןוא עּפָארײא ברעמ ןוא חרזמ ץנַאג

 .עקירעמַא

 ,במעד ַא יוו קיזומ-הליפת רעשידיא רעד ןיא ןביילב טעװ ַאטָאריס ןזח

 רעייז ןעיצ ןלעוו סע ןענַאװ ןופ ,ןעלצרָאװ ענייז טיירב ןוא ףיט טזָאל סָאװ

 תוחילש-סנבעל ןייז טָאה רע .םיא ךָאנ ןעמוק ןלעװ עכלעוו םינזח יד הקיני

 .ןדיא ייב טקיבייארַאפ ךיז ןוא טליפרעד

 ןעמַאזוצ ,םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא ַאטָאריס ןזח סָאװ סָאד ןוא

 רעד סָאװ סָאד ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןדיא רעטנזיוט ערעדנַא יד טימ

 רָאנ ,הלהק ןייז טימ טדיישעג טשינ ךיז טָאה רוביצ-חילש רעקירָאי-גנַאל

 יו .טייקיבייא ןבעגוצ רעמ ךָאנ םיא טעװ -- ןעמַאזוצ ריא טימ ןברָאטשעג
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 אל םתומבו םהייחב  :הליפת רעטנַאקַאב:טלַא רעד ןיא ךיז טגָאז סע

 ..."ודרפנ

 י:נ ,6 ,6 .ווָאנ ,"גָאט רעד ,

 הירבט

 ןוויטָאמ-עזייר

 -רעדנואוו םענופ דנַאר םייב לָאט ַא ןיא ףיט טגיל הירבט טָאטש י

 -ַאב .ןטייז עלַא ןופ גרעב הירבט רעביא ךיז ןבייה סע ,תרנכ ןכעל

 וצ רעבירַא ןקוק סָאװ ,עיריס ןופ גרעב יד סיוא ןעעז ןייש סרעדנוז

 -רַאפ ַא רָאג זיב זיא ייז ןופ רילָאק רעד .תרנכ טייז רענעי ןופ הירבט

 טימ ןטָאשַאב סיואכרוד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו סיוא ןעעז ייז .רעקידנּפַאכ

 "ןומרח, ןשיטעטסעיַאמ םעד ךיז רַאפ טרָאד ריא טָאה רעטייוו !גנירעמיצ

 גרעב יד ןשיווצ ןופ טייז ןופצ וצ סױרַא טנייש סָאװ ,יינש ןקיבייא ןייז טימ

 .לארשי ץרא ןופ גרעב יד ןוא עיריס ןופ

 ,רערָאלק רעקרַאטש רעד ךרוד ןטייוו ןופ ןומרח ןפיוא טקוק ריא

 וטסָאה טָא :ךיז ייב טכַארט ןוא טפול רע'לארשי ץרא רעקיטכיזכרוד רעיולב

 ןביוא טרָאד ןוא ,ןוז יד טמערַאוװ ןטנוא הירבט ןיא ָאד !רעדנואוו סטָאג

 !רעטניױו ןוא רעמוז ,יינש ןקיביײא ןייז טימ ןומרח רעד ךיז טײרּפש

 וצ עגושמ --- עלע'םי יולב ןייש ַאזַא ךָאד זיא סָאד !תרנכ רעד ךיוא ןוא

 ױזַא ,ּפָארַא ןעניז ןופ ןעק'מ !ןרילָאק ענייז סע טייב רע טּפָא יו ןוא !ןרעוו

 ץנייז גָאט ןיא לָאמ עכעלטע רע טייב רָאנ טשינ ןוא סיוא רע טעז ןייש

 !גנוגעוװַאב ןייז ךיוא טייב רָאנ ,ןרילָאק

 ןוא ;ט'מולח'רַאפ ,דיילק-ןעיורפ ַא יו ךייוו ןוא טרַאצ ,ליטש רע זיא טָא

 וצ ןָא טביוה ןוא רעכיוו רעזייב ַא יו ,ףיוא ּפַאכ ַא לָאמַא טימ ךיז רע טיג טָא

 ןָא טביוה ריא ןוא רָאה ךס ַא טימ םינּפ ַא טלָאמעד טמוקַאב רע ,ךיז ןפרַאוװ

 רָאג ןקוק וצ קערש ַא טלָאמעד טלַאפַאב ךייא ...םיא רַאפ ןבָאה וצ ארומ

 !ןייא ךייא רע טגנילש טָא :סיוא ךייא ךיז טכַאד סע ...םיא ףיוא

 ןכעלרעדנואוו ַא טָאה ןוא סיז קיד'היחמ זיא תרנכ םענופ רעסַאװ סָאד
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 ,ןײלַא הירבט טָאטש יד זיולב טשינ רעסַאוװ טימ ןָא טקנירט רע .קַאמשעג

 ןוא םוחנ-רפכ ,הינגד ,לדגמ :יװ ,סעינָאלָאק עשידיא עקימורָא יד ךיוא רָאנ

 ! ךָאנ ןוא ךָאנ

 ןופ םי ַא ,ןטייקנייש-רוטַאנ עכעלנייוועגרעסיוא טגָאמרַאפ הירבט

 רעקיטפנוקוצ רעד ןיֵא זַא ,רימ ייב טשינ קפס ןייק רָאג זיא סע .ןרילָאק

 !ץַאלּפ ן'בושח רָאג ַא ןעמענרַאפ הירבט טעוװ לארשי-ץרא רעיינ

 ןעצ םורַא גָאט וצ טנייה טלייצ הירבט ןופ גנורעקלעפַאב עניימעגלַא יד

 ןענייז עקירעביא יד ןוא ןדיא לטירדייווצ ןענייז ייז ןופ .תושפנ טנזיוט

 הירבט ןיא ךיז ןבָאה רעבַארַא יד טימ ןדיא יד .ןטסירק ןוא רענעמולסומ

 ץנַאג רעביא ןעוו ,קיצנַאװצ:-ןוא-ןיינ-ןצניינ ןיא .טבעלעגפיונעצ טוג רעייז

 טולב שידיא ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה לארשי-ץרא

 םָארגָאּפ ןייק ןופ ןמיס ןייק הירבט ןיא זיא ,ןסַאג עלַא ןוא ןסָאגעג ךיז טָאה

 -שא ןעוועג וליפא ןענייז טנגעג ןקימורַא םענופ רעבַארַא יד .ןעוועג טשינ

 ןטלַאהעגקירוצ ךיז ןבָאה ענעי יאמלה :רעדירב ר'הירבט ערעייז ףיוא הבהל

 ר'הירבט יד רעבָא .ןדיא עקיטרָא יד ףיוא לַאפנָא זיא סע ןכלעוו ןכַאמ ןופ

 טשינ ןײלַא ייז ןבָאה טשינ ןוא ."ןָאסַאפ , ןטלַאהעג סיואכרוד ןבָאה רעבַארַא

 זַא טיהעג ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,ןדיא עקיטרָא יד ףיוא לַאפנָא ןייק טכַאמעג

 ...עזייב סָאד ןָאט ןוא ןסיירנײרַא טשינ ןיהַא ךיז ןלָאז רעבַארַא עדמערפ

 ןופ רעבַארַא יד זַא ,ןעניימ וצ תועט רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ סע רעבָא

 ַא ָאד זיא סע ..."םיקידצ , עסיורג עכלעזַא עקַאט סיואכרוד ןענייז הירבט

 ַא ןיא ןענייז הירבט ןיא ןדיא יד :טושּפ רָאג -- "תוקדצ , רעייז וצ הביס

 ,טרָאד טייהרעמ רעסיורג

 רעבָא .ךַאװש זיא דיא רעד ואוו טרָאד קרַאטש רָאנ זיא רעבַארַא רעד

 לָאמ טנזיוט ,רעבַארַא רעד ,רע זיא ,קרַאטש זיא דיא רעד ואוו טרָאד

 ...ןדיא ןרַאפ ךָאנ רעכַאוװש

 יז .סע ןסייוו רעבַארַא יד ןוא חכ רעקרַאטש ַא ןענייז הירבט ןיא ןדיא יד

 ּפעלק ןעגנַאלרעד ןדיא יד ןלעוו ,לַאפנָא ןַא וצ ןעמוק טעװ סע ןעוו זַא ןסייוו

 ,דיא ַא זיא טָאטש ןופ רָאיעמ רעד :סָאװ ךָאנ ןוא ! ןייג שזַא טעוו ךיור ַא זַא

 .ןגָאז וצ ךס ַא ךיוא טָאה סָאד

 טָאטש רעד ןיא ןעז טנעק ריא סָאװ רעדנואוו עסיורג רָאג יד ןופ רענייא

 ןופ ןשינעפיט יד ןופ טסילפ סָאװ ןלַאװק-:לַארענימ עסייה יד ןענייז ,הירבט

 סלַא ןעמָאנ ןשיאערבעה ןטימ טסואווַאב ןענייז ןוא סױרַא גרעב עכיוה יד
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 ,רעסַאװ סָאד יו ,ןקוקוצנָא גיוא ןרַאפ ךעלרעדנואוו זיא סע !הירבט-ימח

 ַא ןָא ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב ,ױזַא רדסכ טמָארטש ,עקידעכָאק ַאזַא ,עסייה ַאזַא

 !ץיה דַארג קיצכַא יו רעקיצניוו טשינ ךיז ןיא טלַאהטנַא ןוא לעטשּפָא

 לָאמנייא בָאה ךיא .רעטרע ערעדנוזַאב יירד ןופ טמָארטש רעסַאװ סָאד

 ַא טימ ױזַא ןענַאטשעג זיא ,ךַאלעפ רעמערָא ןַא ,רעבַארַא ןַא יוו ןעזעגוצ

 ךיז טכָאקעג ןוא ןלַאוװק יד ןופ םענייא ייב טנַאה רעד ןיא עלעדנעפ ןכעלב

 ןוא ןייטש ןטייוו ןופ ןעזעג ךימ טָאה רע ןעוו .רעסַאװ ןקידוז םעד ןיא רעייא

 למיה ןעיולב םוצ ןגיוא עצרַאװש-ךעּפ ענייז ןביוהעגפיוא רע טָאה ,ױזַא ןקוק

 !טָאג ןופ טמוק סע י!ַאללַא ןמ, :רעגניפ ַא טימ ןזיוועגנָא רימ ןוא

 םינימ ענעדישרַאפ רַאפ ןלַארענימ ךיז ןיא טלַאהטנַא רעסַאוו סָאד

 טשינ .טלעוו רערָאג רעד ןופ ןרָאפ וצ ןיהַא ןעמוק ןשטנעמ .ןטײקנַארק

 -נייא עטסדנימ יד טשינ ןיטולחל ןגָאמרַאפ רעדעב יד סָאװ ףיורעד קידנקוק

 רעדעב עכלעזַא סָאװ ןטייקכעלמעווקַאב עטסרַאטנעמעלע יד ןוא ןעגנוטכיר

 ןופ טייקשירעכירק יד רָאנ יו ,דלוש סמענייק טשינ רעכיז זיא סָאד .ןרע דָאפ

 ןכַאז עכלעזַא ךס ַא טעזרַאפ יז ...לארשי-ץרא ןיא גנוריגער רעשילגנע רעד

 .ןרסעברַאפ וצ טשינרָאג טוט ןוא

 ןַארַאפ ןענייז טרָאד .םירבק עשירָאטסיה ןיא ךייר ךיוא זיא הירבט

 -ןב ןנחוי 'ר ,אביקע 'ר ,סנה-לעב ריאמ 'ר ,ם"במר רעד :יוװ ,םירבק עכלעזַא

 ,םידימלת ענייז ןוא יאכז

 עשמורפ ואוו לביטש קיטיײיז ַא ןַארַאפ זיא ,סנה-לעב ריאמ 'ר ןופ רבק םייב

 םוי ןציז ,ס'נטק-תילט ענעלווַאב עסיורג ןוא תואיּפ עגנַאל טימ ,טיילעגנוי

 -לעב ריאמ 'ר :ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה לביטש סָאד .ןענרעל ןוא הלילו

 ףיוא טיג רענייק ,םַאזנייא ןעייטש םירבק עקירעביא יד רעטייוו ! הבישי 'סנה

 ,רבק ס'ם"במר םעד טימ טכַאמעג ןעמ טָאה םַאנסיוא ןַא .גנוטכַא טשינ יז

 רֶעבָא ,םיוצ רענרעזייא ןַא טימ טמיוצעגמורא טייטש רבק ס'ם"במר רעד

 זיא ם"במר רעד יו ןַאמ ןסיורג ַאזַא רַאפ ןסַאּפ ךיז לָאז סָאװ ַאזַא טשינ טייוו

 וליפא טָאה סָאװ ,רבק ס'אביקע 'ר ןָאט ךעבענ לָאז סָאװ ,אלימ רָאנ .ןעוועג

 ...טשינ ךיוא םיוצ ַאזַא

 -סיוא טייטש ,רבק ס'ם"במר םעד ףיוא רעיוט ןפיוא גנַאגנײרַא םייב

 ןוא גָאט רעד ךיוא ןוא ,ןריובעג זיא רע ןעוו רָאי סָאד ןוא גָאט רעד טצירקעג

 ךיז ןענעייל רעיוט ןפיוא ןטפירשפיוא יד .ןברָאטשעג זיא רע ןעוו רָאי סָאד

 :טייטש רעטייו ."ישונאה רחבמ ,ןומימ ןב השמ וניבר ןומט הֹּפ , :ױזַא
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 רעד טיול ."ה"סקתתד ,תבט 'כ ע"בלנ .ה"צתתד ,ןסינ ד"י דלונ ם"במרה,

 ,ץרעמ ןט20 םעד ןרָאװעג ןריובעג ם"במר רעד זיא ,גנונעכער-טייצ רעיינ

 ,1204 ,רעבמעצעד ןט12 םעד ןרָאװעג רטפנ זיא ןוא ,5

 די רבחמ, :רעדיוו ךיז טנעייל רעיוט ןפיוא טפירשפיוא רעטירד רעד

 קוסּפ ַא טצירקעגסיוא טייטש טייז רעד ייב טייוו ןוא ."םיכובנה הרומ ,הקזחה

 דעו השממ ,, :טגָאזעג ם"במר םעד ןגעוו ןבָאה רוד ןייז ןופ םימכח יד סָאװ

 ,"השמכ םק אל השמ

 ןב ןנחוי 'ר ןופ רבק רעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןרעדנוזַאב ַא

 םורַא םידימלת עלַא ןוא ,ןטימ ןיא טגיל ןנחוי 'ר .םידימלת ענייז ןוא יאכז

 ,םיא

 עטלַא יד סיוא ךיז טנכייצ ןײלַא םירבק עשירָאטסיה ןיא רָאנ טשינ רעבָא

 ןטשרעטנוא םענופ טָאטש טּפיױה יד זיא סָאװ ,הירבט טָאטש עשירָאטסיה

 עלַא ןופ םורַא ריא ןעלגניר סָאװ גרעב עכיוה יד !ןותחתה לילג -- לילג

 םענייש ַא רַאג זיב ריא ןביג ,ןצנַארק ענירג ןופ ןטכָאלפעג טייק ַא יו ,ןטייז

 ןיא ןרעוו וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טָאה ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,הירבט .ןעזסיוא

 !טלעו רעד ןיא ןטרָארוק עטסנעש יד ןופ רענייא טפנוקוצ רעד

 ,ןסינ ,רדא ,טבש :םישדח יד ןענייז הירבט ןיא רָאי ןופ טייצ עטסנעש יד

 טרָאד טכענ יד .רָאי ןופ ןטַאנָאמ עטסלופטכַארּפ יירד ס'הירבט ןענייז סָאד

 ,טסעג ,ןטסירוט טימ לופ רדסכ זיא טָאטש יד !עכעלרעדנואוו ןענייז

 רעטניוו ןעמוק סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןוא רע'לארשי-ץרא ,עשימייה

 ! תרנכ רעד ,יוא ! תרנכ ןפיוא סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,הירבט ףיוא קילב ַא ןּפַאכ

 !רֶע טגָאמרַאפ ןע'נח טנזיוט ! םיא ןיא ןטלַאהַאב טגיל סע ןטייקנייש לפיוו

 טיובעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,הירבט עיינ ַא ןיוש ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 ןעמָאנ ַא ךיז טָאה הירבט עיינ יד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ךָאנ טשרע

 רעד ,לעומעס טרעברעה ריס ןופ ןעמָאנ ןפיוא "לאומש-תירק ,, :ןבעגעג

 ,לארשי-ץרא ןופ רַאסימָאק-רעביוא רעטשרע

 ,לייורעד הנוכש ַא יו רעמ טשינ ךעלטנגייא זיא סָאװ ,לאומש:-תירק

 רעד טיול טיובעג ןענייז רעזייה יד .תושפנ עשידיא טנזיוט יירד םורַא טלייצ

 טימ ןסקַאװַאב ןענייז ןסַאג יד .הפיח ןוא ביבא לת ןופ עדָאמ רעטצעל

 !ןעעלַא ע'תמא יו ,סיוא ןעעז ןוא ןעמולב ןוא ןעמלַאּפ

 טנזיוט טרָאד זיא טפול יד .גרַאב ַא ףיוא ןצנַאגניא טייטש טָאטש עיינ יד

 ךיא יוװ ,טגיל סָאװ ,טָאטש רעטלַא רעד ןיא ןטנוא יוװ ,ךָאנ רעקַאמשעג לָאמ
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 טָאטש רעיינ רעד ןופ .לָאט ַא ןיא סיואכרוד ,טקרעמַאב ןיוש בױהנָא ןיא בָאה

 !רענעש לָאמ ןָאילימ ַא תרנכ רעד סיוא ךיוא טעז

 רעד טימ ןקיטעזנָא גונעג טנעקעג טשינרָאג ךיז טָאה גיוא סָאד :ץרוק

 !ןקנָאשַאב זיא טנגעגמוא ריא ןוא הירבט עכלעוו טימ ,טייקנייש -רוטַאנ

 !הירבט וצ ןרָאוװעג ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא זיא ,הכרב ס'טָאג זַא םינּפה

 סעלעשזדנַא-סָאל ,1936 ,15 יַאמ ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 ןעגנַאלק-תועובש

 םענירג ַא ףיוא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךי

 -וינ ןופ גרעב-ליקסטעק יד ןיא ,ץַאלּפ-טרָאזער ןקיטכערּפ ַא ןופ ףיוה

 יד תעב םורָאװ .חסּפ םענופ ּפָא ךימ "ור , ךיא ואוו ,טַאטש קרָאי

 ןענייז "לַאיָאר-טנוַאמ , לעטָאה םענופ טסעג עשידיא טרעדנוה ףניפ רעביא

 ענעדישרַאפ ףיוא רעצרעה ערעייז ןיא הנווכ ןייא טימ ןעמוקעג רעהַא

 ןיימ ןופ הדבוע יד רעבָא זיא ,חסּפ בוט-םוי םענייש םענופ ןסינעג וצ םינפוא

 טָאה סָאװ ןזח ַא ןופ לָאר ןיימ ץוח ַא :ערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג ןעמוק רעהַא

 ןוא ןטשרע םעד דומע ןרַאפ ןענװַאד ןוא םירדס ייווצ יד ןעווַארּפ טפרַאדעג

 ןופ לָאר עטייווצ ןיימ ךיוא ןליּפש טפרַאדעג ךיא בָאה ,חסּפ גָאט ןטצעל םעד

 -טסנוק ןוא -סקלָאפ עשידיא ןופ לַאטיצער ַא ןבעג ןוא רעגניז-טרעצנָאק ַא

 טרעטַאמ ,ךָאװ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ץלַא .ןעגנַאזעג-לארשי ךיוא ןוא רעדיל

 רעד זַא טרפב .ורּפָא ןצרוק ַא ןבָאה וצ םעדכָאנ קיטיונ זיא סע ןוא סיוא

 ,לָאמ ןטפניפ םוצ ןיוש טרישזַאגנַא ןיב ךיא ןעמעוו ייב ,רעמיטנגייא לעטָאה

 ךיא סָאװ ורּפָא געט ןעצ רעדָא ,ךָאװ רעד רַאפ טלעג ןייק טשינ רימ טנכער

 ןיימ טימ טייקנדירפוצ ןייז רַאפ הנתמ ַא רימ סע טיג רע ,רָאי עלַא ךיז םענ

 םכסה ןיא תומילשב ןריפוצכרוד קרַאטש רָאג ךיז ימַאב ךיא סָאװ ,תוחילש

 ןוא ךעלשידיא לענָאיצידַארט ייס -- גנַאגוצ ןטסנרע ןוא ןקַאמשעג ןיימ טימ

 ,שירעלטסניק ייס

 רענעלּפ ךַאמ ןוא ךיא טכַארט ןיוש ןוא קעװַא טשרע זיא חסּפ רעד ,ָאי

 ןטכַארט ןייא ןיא טלַאה'מ .עקירעמַא זיא סָאד טָא -- םורָאװ .תועובש ףיוא
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 ךיא סייוו ,תועובש ףיוא ןרעוו לגלוגמ לע ךיא ואוו ...רענעלּפ ןכַאמ ןוא

 רע יו רעדָא ,ָאירַאסערּפמיא ןיימ וצ רעביא ךיא זָאל סָאד רעבָא ,טשינ רָאנ

 ױזַא רֶעבָא ?שיאַאזָארּפ .טנעגַא -- ןעמָאנ ן'טושּפ ןטימ עקירעמַא ןיא טסייה

 סָאד .קידעכָאו ןוא שיאַאזָארּפ -- עקירעמַא ןיא ןבעל עצנַאג סָאד זיא

 בוט-םוי ןייק ָאטשינ .ןקימורַא םענופ שרעדנַא טשינ רָאה ַא זיא ןבעל עשידיא

 ...בוט-םוי םוא וליפא --

 רעדָא ,דומע םייב ןייטש וצ סיוא טמוק רימ סָאװ לָאמ סעדעי ,ךָאד

 ןרַאפ ןייטש ,םירדס יד ייב ןציז וצ ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא ןטערטוצפיוא

 ןעגניזניײרַא םייב ןייטש ,עיזיוועלעט ףיוא ןטערטוצפיוא ,ןָאפָארקימדָאידַאר

 טלָאװ סָאד יוו ,טייקיד'בוט-םוי ַא סױרַא יינספיוא רימ ייב טפור ,ןטַאלּפ ןיא

 ױזַא יו ;ןײלַא ךיז ךיא רעדנואוו לָאמ ךס ַא .לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג רימ ייב

 סָאװ ,ןיב ךיא סָאװ שטנעמ רעוויטיסנעס רעד ,ךיא ?ךעלגעמ סָאד זיא

 ןייק ,טייקידעכָאװ ןייק ןעק סָאװ ,ךַאז רעטסנעלק רעד ןופ טרעטשעג טרעוו

 עקידנעטש יד טָא רימ וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ -- ןגָארטרַאפ טשינ טייקיליב

 ענערָאבעגניײא ףיט ַא רימ ייב זיא סָאד זַא שרעדנַא טשינ ?טייקיד'בוט-םוי

 רעקיזָאד רעד רַאפ ןטשרעביוא םעד ביול ןוא יאדווַא קנַאד ךיא ןוא -- ךַאז

 טימ וליפא ןייגנָא טנעקעג טשינ רעכיז ךיא טלָאװ ,םעד ןָא םורָאװ .הנתמ

 בוט-םוי .ןביירש ןיימ טנכערעגניירַא -- ןטעטיױוװיטקַא עניימ ןופ רענייא ןייק

 עכלעוו ןופ םירקיע ייווצ יד ןענייז סָאד -- טרָאװ ןופ בוט-םוי ןוא גנַאלק ןופ

 ַא ןעוועג טציא טלָאװ לכיב-קנַאב ןיימ .ןגָאזּפָא טשינ ןפוא םושב ריז ןעק ךיא

 עקיזָאד יד ןופ ןגָאזּפָא טנעקעג ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ,רעיועטעפ ַא ךס ַא ,ךס

 ןוש ךיא לעוו ױזַא ,ןלַאפרַאפ רעבָא .ןויטַארעּפמיא "?עשירַאנ,, ייווצ

 ...ןברַאטש

 ואוו טרָא סָאד .טנייה ןסיורד רענייש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא סע

 עכיה סעטנעל טימ ןעמונעגמורַא זיא תורוש יד טָא ביירש ןוא ץיז ךיא

 -- גיוא ןרַאפ טנירג סע .ןלעטָאה ןוא סמרַאפ ,ןזָארג ןוא רעמייב טימ ,גרעב

 טימ ןײרַא רימ ןיא ךיז טגניז ןוא ילב ןלופ ןיא זיא גנילירפ רעד .היחמ ַא

 -- ןעגנַאלק ןרעיוא עניימ וצ ןעמָארטש ןטייז עלַא ןופ .סעמעט טנזיוט

 ןופ ןוא ,רעדיל ,םינוגינ ,תואחסונ ענעדישרַאפ ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנַאלק

 םעד זיולב טשינ ףיוא ןּפַאכ סענעטנַא עניימ .סערעּפָא ןוא סעינָאפמיס עצנַאג

 ןופ קיזומ יד -- רעקלעפ ערעדנַא ןופ םינוגינ יד ךיוא רָאנ ,ןוגינ ןשידיא

 ץלַא ,ןטייווצ ןטימ ןדנובעג זיא ןוגינ ןייא םורָאװ .טלעוו רעצנַאג רעד



 433 גנַאלק ןוא טרָאוו

 ענעסקַאוװעגרעדנַאנַאפ טימ םיוב ַא יו ,החּפשמ עסיורג ןייא ןענייז םינוגינ

 םענופ רעפעשַאב םוצ טרעהעג םינוגינ עלַא ןופ גנומַאטשּפָא יד .ןגייווצ

 -רודכ םעד ףיוא םינוגינ עלַא ןופ רבחמ רעד זיא סָאװ ,דחא םוצ ,סרעווינוא

 ןיימ ךיוא לייוו ,ביל ןוא ןגייא ,טנעָאנ ןוגינ רעדעי רימ זיא רעבירעד .ץראה

 .דחא ןקיבלעז םענופ סױרַא טלעווק גנומַאטשּפָא סמענעי ןוא ןייד ןוא

 ,שטנעמ םענופ גנַאזעג ,רוטַאנ רעד ןופ גנַאזעג ,דרע רעד ןופ גנַאזעג

 רעד זיא ץלַא סָאד ,ןטנעמורטסניא ןוא ןעלגייפ יילרע'לכ יד ןופ גנַאזעג

 !אוה ךורב טָאג ןופ "םירישה-ריש ,

 -תומדקא רעקידנגָאזנָא רעד ןיוש רימ ןיא טגניז רעבָא טנעמָאמ םעד ןיא

 ןוא סנירג רענעטעמַאס רעד .ץלַא ןופ רעמ ,תועובש בוט-םוי םענופ גנַאזעג

 םענופ תודע יד ןענייז ,םורַא םענופ ןגיוא יד רַאפ ןטיווצ עטילבעצ עשירפ יד

 רָאי ןופ טייצ ַא רַאפ סָאװ ןיא !סנירג ןופ בוט-םוי רעד -- תועובש בוט-םוי

 יו ,טצוּפעגסיוא ױזַא ,קידנרילָאק ױזַא ,ןייש ױזַא רוטַאנ יד סיוא טעז רָאנ

 ךיז ןסַאּפ ןעגנַאלק-תומדקא ,רענעט-תומדקא יד יוװ ,ךַא ןוא ! טייצ-תועובש

 ערענרַאשזַאמ ,ערעקינוז ,ערעקיטכיל רעמ ןייק !תועובש בוט-םוי םוצ

 ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעטשטנעבעג רעד טָאה ,ןעגנַאלק-תומדקא יד ןופ רענעט

 טָא ןופ ןעק'מ ! ןפַאשַאב טָאג ןופ יו ןענייז ייז --- ןשטניוו טנעקעג טשינ ייז

 ןוא עטסנעש יד ןדימשסיוא ןעגנַאלק-תומדקא ענעטנַאילירב עקיזָאד יד

 עטסנייפ יד ןוא רעדיל-סעביל עטסקיצרַאה יד ,עינָאפמיס עטסלעניגירָא

 ,סרָאטיזָאּפמָאק עסיורג ץעגרע ריא טנעז ואוו ,ָא .טלעוו רעד ןיא ןעגנַאזעג

 !?סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עסיורג ריא טּפיוהרעביא

 ןופ ןציּפש יד טימ זיולב ןורחא ףסוי רָאטיזַאּפמָאק רעשידיא רעד טָאה'ס

 יד ןופ רצוא ןקיזָאד םעד טרירעגנָא רָאנ ףיואנביוא ןופ רעגניפ ענייז

 :רעדנואוו ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא רענעט-תומדקא ענעטנַאילירב

 סירָאמ סָאװ ,"םשה שודיק , סע'שַא םולש וצ :טייהנגעלעג יד !לרעּפ רעכעל

 ןשידיא רעקרָאיוינ ןייז ןופ טייצ-ילב רעד ןיא ,קירוצ ןרָאי טימ טָאה ץרַאוװש

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,ןע'נורחא ףסוי ,םיא ןוא טריפעגפיוא ,רעטַאעט טסנוק

 לעוו'כ .גנולעטשרָאפ רעקיזָאד רעד רַאפ קיזומ יד ןביירש וצ עבַאגפיוא יד

 יד טימ קיזומ-טייהנגעלעג ענעבירשעגנָא ס'נורחא ףסוי סָאוװ םשור םעד

 -רַאפ טשינ לָאמנייק ,טכַאמעג רימ ףיוא טָאה טירָאלַאק-רענעט-תומדקא

 -'היחמ ןופ ,דלַאװ ןוא דלעפ ןופ חיר רעד ,טייקינוז ןוא טייקשירפ יד .ןסעג

 טָא ןליּפשפיוא םייב ,דָאס ןוא ןטרָאג ןופ ,ערעיזָא ןוא ךייט ןופ ,סנירג ןקיד
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 טָאה ןוא טעײװעגּפָארַא עניב רעד ןופ טָאה ,רענעט עטעוװַארּפעגוצ יד

 !םעטָא םעד טּפַאכרַאפ

 ןוא שער רעקרָאי-וינ ןופ קעװַא טייוו תורוש יד טָא רימ ךיא ביירש

 ךיא סָאװ ,בָאג סטָאג :ךיז טכַארט ןוא ,טייקנעמונרַאפ ןוא טײקידעכָאװ ,למוט

 רעבָא ,רעקיד'היחמ ןוא רענייש ַא יאדווַא זיא ,ןגיוא עניימ רַאפ טציא ָאד עז

 ןעק שטנעמ רעד לת ַא רַאפ סָאװ !ּפָא סע ןצַאש ןשטנעמ קיניײװ יו ,יוא --

 ,ענייש ןעוועג ןענייז געט יד .חסּפ ןעוועג טשרע זיא טָא !ןכַאמ גנידצלַא ןופ

 עניילק ַא רָאנ טָאה לעטָאה ןיא טסעג טרעדנוה ףניפ יד ןופ .עקינוז ,עקיטכיל

 רעייז ןבָאה עקירעביא יד ,ןסיורד םענעדלָאג םעד טריטַאולּפסקע לָאצ

 יד קילגמוא ןַא סָאװ ,יוא .ךעלשיט-ןטרָאק יד ייב טכַארברַאפ טייצ עטסערג

 -- טסמוק ןוא טסרָאפ וד ואוו ,טסייטש ןוא טסייג וד ואוו !ןענייז ןטרָאק

 יד ייב רָאנ סעּפע סָאװ ןוא !ךעלשיט-ןטרָאק יד ייב ןשטנעמ וטסניפעג

 ?ןעיירעלבמעג ערעדנַא ןוא ךעלדרעפ יד טימ זיא סָאװ ? ךעלשיט:ןטרָאק

 ...ןופרעד ןדייר טשינ רעסעב רימָאל

 -ןגיוא עצרַאוװש ןָא רעווש זיא סע ןוא שיטנַאילירב טרירעמיש ןוז יד

 טלכיימש סָאװ ,למיה ןטיולברַאפ ןפיוא ןקוק ןוא ןגיוא יד ןביוהפיוא רעזעלג

 זיא סע .טסורב סעמַאמ רעד ייב דניק ַא יו ,דרע רעשירפ רעד וצ רעטנורַא

 טליפ ןעמ זַא ,המשנ רעד ףיוא קיטכיל ױזַא ,למיה םעד טוג ױזַא םיא טנייה

 ענירג יד ןופ תוחיר עקַאמשעג יד .לצנעט ַא ןיײגקעװַא םיא ךיז טליוו סע יו

 עניימ ןָא ןליפ רעמייב ענעסקַאװַאב-ןירג ןוא סעקנַָאל ענירג ,רעדלעפ

 ןוא רָאלק זיא טפול יד .ןגיוא יד טעלג שוילּפ םענירג ןופ טייק ַא .ןעגנול

 ,לעטָאה םענופ טייוו טשינ ,עקנָאל רעקיאייברעד רעד ףיוא .קיטכיזכרוד

 -- עטייוצ רעד ןבעל ענייא ,ןביוט עקידנעקרָאו ייווצ םורַא ןריצַאּפש

 ...תור ןוא זעוב ןריצַאּפש סָאד זַא ,ןרָאװשעג טלָאוװ'כ

 עקירפַא-םורד ,גרובסענַאהָאי ,רעמונ:תועובש ,ז"שתה ,"רעטעלב:בוט-םוי,
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 ןייטשנרעּב דרַאנַאעל
 ןעל'הנח

 רעדנַאלגנע-וינ יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאו ,ןדיא עטשרע י

 ,טרָאּפוינ ,ןָאטסָאב יו ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןשיווצ -- ,ןטַאטש

 ןעמונעגפיוא טשינ ןענייז -- ,ןעווייה-וינ ,דרָאּפטרַאה ,סנעדיוװָארּפ

 ןוא "תודועס , ןייק ייז רַאפ טָאה'מ ןוא "רעמזעלק , ןייק טימ ןרָאװעג

 ןעגנוקידיילַאב ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז .טעװַארּפעג טשינ "ןטעקנַאב,

 זיולב טשינ ןטלַאהעגנָא טָאה דנַאטשוצ רעקיזָאד רעד .סעיצַאנימירקסיד ןוא

 ןוא עשידנעלָאה ןעוועג ךָאנ ןענייז ןטַאטש רעדנַאלגנע-וינ יד ןעוו ,טלָאמעד

 ,עיצולָאוװער רעד ךָאנ ןיוש וליפא ןוא ברע ךיוא רָאנ ,סעינַאלָאק עשילגנע

 ףיוא געיעג ןטימ ןעמַאזוצ .דנַאל יירפ ַא ןרָאװעג ןיוש זיא עקירעמַא ןעוו

 רעדנַאלגנע-וינ יד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,"תופשכמ, עטכַארטעגסיוא

 -ןוזַאב ךיז טָאה ,ןָאטסָאב םורַא ,םעלייעס טָאטש יד עכלעוו ןיא ,ןטַאטש

 רעד ןגעק סעיצַאנימירקסיד ןעגנַאגעגנָא ךיוא ןענייז ,טנכייצעגסיוא סרעד

 ןיק ןרעוו טנעקעג טשינ ןבָאה ןדיא .ןדיא ןגעק ןוא עיגילער רעשידיא

 זיא'ס ןכלעוו וצ ןרעוו ןבילקעגסיוא רעדָא ןעמיטש טרָאטעג טשינ ,רעגריב

 ,טמַא ןכעלטַאטש ןוא ןשיטָאטש

 ןלַארעביל םעד ןופ ןטפירש ןוא דייר יד ןבָאה ףוס לכ ףוס רעבָא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,סמַאיליוו רעשזדַאר ,רעפמעק:טייהיירפ

 "וינ עקידטלָאמעד יד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא ןוא עטסנייפ

 ןבָאה דייר עפרַאש ענייז .גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ,ןטַאטש רעדנַאלגנע

 רעביא טכַאמרעביוא יד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ ערעטצניפ יד טגיזַאב

 יד תבוטל ןצעזעג עלַארעביל וצ טריפעג ןוא ,ןטַאטש רעדנַאלגנע-וינ יד

 ,טלעוו עיינ יד טָאה סע'סמַאיליוו רעשזדַאר יד-טָא קנַאדַא .ןדיא עקיטרָאד

 ,םינּפ ןשיטַארקַאמעד ריא ןגָארקעג ,ןרָאװעג טנכײצַאב זיא עקירעמַא יו

 ,סעיגילער ןוא ןסָאר ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ןוא ןטפַאשרעקלעפ ענעדישרַאפ ואוו

 -- ילברעדנַאנַאפ ןוא גנולקיװטנַא ריא וצ קלח ַא ןגָארטעגוצ ןבָאה

 .לערוטלוק ןוא שיטילָאּפ ,שימָאנָאקע

 םענעעזעגנָא ןַא גָאט ןקיטנייה םייב טמענרַאפ עקירעמַא עלערוטלוק יד

 טגָאמרַאפ יז .טיבעג ןשילַאקיזומ ןפיוא -- רקיעב ,טלעוו רעד ןיא טרָא

 םעד ןיא .סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ערענעלק ןוא ערעסערג טנזיוט רעביא
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 ייס ,"לארשי ינב וניחא , קלח ,ןטסערג םעד טשינ ביוא ,ןסיורג רָאג ַא ןבָאה

 ,ןזָאוטריװ עטסערג יד ןשיווצ -- ,ענעריובעג-יה ייס ןוא ענעמוקעגרעבירַא

 יילרע'לכ יד ןופ סרעליּפש עטבַאגַאב:עמַאס יד ןשיוװצ יו טוג ױזַא

 ,קיזומ רערעלוּפַאּפ רענַאקירעמַא רעד ןגעוו ןוא .סרעטסעקרָא עשינָאפמיס

 ,לדיפ-טּפיוה יד ןדיא ןליּפש ןטרָאד זַא ,טדערעגּפָא ךָאד זיא

 ןיא עיציזָאּפ-רוטלוק רעד-טָא ןופ עטכישעג יד ןביירש טעוו'מ ןעוו

 :עגנָא יד ןופ םענייא ןעמענרַאפ ןייטשנרעב דרַאנָאעל טעוװ ,עקירעמַא

 .רעטרע עטסנעעז

 רעדנַאלגנע-וינ יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיא עטשרע יד

 -וצ ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע זַא ,ט'מולח'עג טשינ רעכיז ןבָאה ןטַאטש

 ןוא סעשזדעלַאק ערעדנַא ןוא ןוָארב ,ליעי ,דרָאװרַאה ַא טימ ןעמַאז

 ַא ןצָארּפשּפױא טעוװו ,ןטַאטש רעדנַאלגנע-וינ יד ןיא ןטעטיסרעווינוא

 ,ןײלַא ןטנעדוטס עשידיא רַאפ זיולב טשינ ןוא ,טעטיסרעווינוא סיעדנַארב

 ןגָאינָא טעוו ןוא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןטנעדוטס רַאפ ךיוא רָאנ

 ןיא ןטעטיסרעווינוא ןוא סעשזדעלַאק ענערָאװעג-טמירַאב ןיוש גנַאל ןופ יד

 .עקירעמַא

 טנעקעג ןטַאטש רעדנַאלגנע-וינ יד ןופ ןדיא ןבָאה רעקינייוו ךָאנ

 רעטריטנַאלַאט רענעריובעג רענַאקירעמַא רעד זַא ,םעד ןופ ןע'מולח

 ָאּפמָאק ןוא טסינַאיּפ ,טנעגיריד :ןעמָאנעפ רעקיכַאפ-יירד רעשילַאקיזומ

 -ָארייא-חרזמ ןופ ןוז ַא ןייז טעװ ,ןעמָאנ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טימ ,רָאטיז

 יד ןיא ןרעוו ןריובעג טעוו ןוא ןרעטלע עשיטנַארגימיא עשידיא עשיאייפ

 !ןייטשנרעב דרַאנָאעל זיא סָאד -- ,ןטַאטש רעדנַאלגנעוינ

 ןעוועג זיא ,סנערָאל ,סטעשטושטַאסַאמ ןיא טָאטש עניילק ַא דָארג ןוא

 ,רעקיזומ ןשידיא םענופ -- 1918 ,טסוגױא ןט25 םעד -- טרָאנריובעג סָאד

 .רָאי 45 ןרָאװעג טציא זיא רעכלעוו

 נָא ןייטשנרעב (טענָאיל) דרַאנָאעל טָאה רָאי ףלעווצ ןופ רעטלע ןיא

 םעניא ןטָארטעגנײרַא זיא רֶע ןעוו .ָאנַאיּפ ןליּפש ןענרעל ךיז ןביוהעג

 קיזומ ןרידוטש וצ ןעמונעג ךיז טסנרע רע טָאה ,טעטיסרעווינוא דרָאװרַאה

 ןטמירַאב םוצ רעבירַא רע זיא דרָאװרַאה ןופ .םענרַאפ ןטיירב ַא ףיוא

 ןריגיריד ןופ טסנוק יד .עיפלעדַאליפ ןיא קיזומ ןופ "טוטיטסניא סיטריוק,

 יעגרעס ייב -- ךָאנרעד ןוא ץרעניר ץירּפ ייב טנרעלעג רע טָאה

 ,ץיקציוועסוק
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 רעטמירַאב ַא ןרָאװעג טכַאנרעביא שממ זיא ןייטשנרעב דרַאנָאעל

 ענרעזייא , יד ןכערבוצכרוד ןָא טמוק סע רעווש יו ,ןסייוו רימ .ןעמָאנ

 -עג םעד ץוחַא ןבָאה ףרַאד ןעמ .גייווצ-טסנוק םענעי רעדָא םעד ןופ "טנַאװ

 ןע'נייטשנרעב טָאה סָאד ןוא -- ,לזמ ןקירעהעג םעד ךיוא ,טנַאלַאט ןקירעה

 ,טליּפשעגוצ

 רעד ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ םענופ טנעגיריד רעד

 רעד ןוא ,ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ זיא ,רעטלָאוו ָאנורב רעטסואווַאב

 ןרָאװעג ןפורעג טנעמָאמ ןטצעל ןיא זיא ןייטשנרעב דרַאנָאעל רעגנוי

 -לָאמעד רעד יו .טרעצנָאק םעד ןריפכרוד ןוא םוידָאּפ םעד ןעמענוצרעביא

 ייב עיגעליווירּפ יד טַאהעג ךיא בָאה ,"גָאט ,, ןופ רעקיטירק-קיזומ רעקיט

 ,לָאה יגענרַאק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,טרעצנָאק ןקיזָאד םעד ןייזוצ

 -עטניא ןַא ,תמאב -- ,1943 ,רעבמעווָאנ ןט14 םעד ,גָאטימכָאנ קיטנוז ַא ןיא

 .עטַאד עטנַאסער

 ןייטשנרעב דרַאנָאעל רעגנוי רעד זיא ,טרעצנָאק ןכָאנ סנגרָאמ וצ ףיוא

 יד ןופ רענייא יוװ ןרָאװעג טנכיײצַאב דנַאל ןיא עסערּפ רעשילגנע רעד ןופ

 .עקירעמַא ןיא רעקיזומ עטסטבַאגַאב

 םענעי ףיוא טָאה ןייטשנרעב דרַאנָאעל רעגנוי רעד ןעוו ,קנעדעג ךיא

 וצ ערויטרעווָא ס'נַאמוש יו ,קרעוו ערעדנַא ןשיווצ ,גָאטימכָאנ קיטנוז

 וצ טקידנערַאפ ,"רעגניזרעטסיימ , םוצ עדוילערּפ ס'רענגַאװ ;"דירפנָאמ,

 טסילעשט ןטמירַאב ןטימ ,"טָאכיק ןָאד , סע'סוָארטש דרַאכיר ןריגיריד

 ןרָאװעג טרידָאלּפַא שימרוטש רע זיא ,טסילַאס סלַא רעטסוש ףעזָאשזד

 טָאה רע .רעטסעקרַא םענופ ןוא ,לָאה יגענרַאק ןיא םלוע ןסיורג םענופ

 יריד ןפוא ןייז טימ גנורעדנואווַאב ןוא גנושַאררעביא סיורג ןפורעגסורַא

 :סױרַא -- רעטסעקרָא ןטימ טריגיריד קינייוװנסױא ןופ טָאה רע .ןריג

 ,קרעוו ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא ייברעד קידנזייוו

 לָאז רע טיבעג ןכלעוו וצ ,ךיירגלָאפרעד רעייז זיא ןייטשנרעב דרַאנַאעל

 ,ןרירוצ טשינ ךיז

 רָאי 45 ןופ שטנעמ ַא :גנוי ץנַאג ךָאנ קיסעמסנטלעהרַאפ זיא ןייטשנרעב

 ,טשינ סע ןעק ןטַאש שטָאכ ,רעטלע ןייז ןופ ןטכַארט ליפוצ טשינ ךָאנ ףרַאד

 טכַארט ַא לָאמַא טיג ןעמ זַא טשינ טַאש ,גנוי זיא ןעמ לייוו רַאפרעד עקַאט

 טמוק רעלטסניק ַא ייב טייקפייר ע'תמא יד םורָאװ ,רעטלע רעד ןגעוװו ךיוא

 .רעטעּפש ןרָאי יד טימ טשרע
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 רעירפ טָאה רע סָאװ ,קיזומ ענעגייא ס'נייטשנרעב ןטכַארטַאב רימָאל

 יד -- ךָאנרעד ןוא ,"ןוַאט יהד ןָא, גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד וצ ןפַאשעג

 רעד וצ טסַאפרַאפ רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ טָאה רע סָאװ ,קיזומ

 רעשילַאקיזומ ַא רַאפ סָאװ -- ?ירָאטס דיַאסטסעװ, גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 ! ךלהמ

 יד טָאה ,"ןוַאט יהד ןָא, גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד וצ גנופַאש רעד ןיא

 רעטייווצ רעד וצ גנופַאש רעד ןיא תעב ,רָאטיזָאּפמָאק םעד טשרעהַאב קיזומ

 -ַאב רָאטיזָאּפמָאק רעד טָאה "ירָאטס דיַאסטסעוװ, גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 רע זיא רעירפ !קוליח רעסיורג ַא טגיל םעד ןיא ןוא -- קיזומ יד טשרעה

 רעטייווצ רעד וצ קיזומ רעד ןיא תעב ,קיזומ םשל -- רָאטיזָאּפמָאק ןעוועג

 -- רָאטיזָאּפמָאק ןעוועג רע זיא "ירָאטס דיַאסטסעוװ, גנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 !ןעוװעג ןקתמ טָאה ןוא -- ןייז "ןקתמ, סעּפע טלָאװעג טָאה רע ;ןכות םשל

 טָאה רע שטָאכ ,ןייטשנרעב זיא ,גָאטימכָאנ קיטנוז ןטנָאמרעד םוצ זיב

 -רַאהליפ רעקרָאי-וינ ןופ טנעגיריד-ףליהעג ןופ ןטסָאּפ םעד ןטלַאהעגנָא

 רעטנַאקַאבמוא ןַא ןעוועג ,ץיקסניזדָאר רוטרַא רעטנוא רעטסעקרָא ןשינָאמ

 ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ןקוקרעביא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןייז .ןעמָאנ

 ,טלַאהניא רעייז ן'יקסניזדָאר ןבעגרעביא ןיא ,ןרוטיטרַאּפ ןוא סעיציזָאּפמָאק

 .ןעמַארגָארּפ-טרעצנָאק יד ףיוא ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ זיא ןעמָאנ ןייז

 רעגנוי רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה רעטסעקרָא םענופ רעליּפש יד רעבָא

 רעלופטנַאלַאט ַא זיא ,"ינעל , ןפור םיא ןגעלפ ייז יו רעדָא ,ןייטשנרעב

 ,"ילכ, ַא ןסקַאװסיױוא לָאמַא טעוװו רע זַא ,טביולגעג ןוא רעקיזומ

 ףרַאד טנעגיריד ַא עכלעוו טימ ,ןטפַאשנגייא עטשטנעבעג יד ןופ רענייא

 ַא זַא ,ץעזעג ןייק ָאטשינ זיא סע .ןורכז ןטוג ַא טימ זיא ,ןעקנָאשַאב ןייז

 ,ןורכז םענופ ,קינייװנסיױא ןופ ןריגיריד ןענעק סיואכרוד ףרַאד טנעגיריד

 ןּפַאכ זומ ןעמ ןוא "טעטנעּפעג , זיא'מ זַא ,רעבָא ;ערוטיטרַאּפ ַא ןופ טָאטשנָא

 סייוו ךיא .ןריגיריד ןפיוא ןפורּפָא סע ךיז זומ ,"רָאקס , םעניא ןײרַא-קוק ַא

 -טרעצנָאק רעד ףיוא גניז ךיא ןעוו ייס ,גנורַאפרעד רענעגייא ןיימ ןופ סע

 םעניא ןקוקנײרַא ףרַאד ךיא ביוא .דומע ןרַאפ ןוװַאד ךיא ןעוו ייס ןוא ,עניב

 ,רוזחמ רעדָא ,רודיס םעניא יצ ,קיזומ לטעלב םעניא ,רעדיל טימ עלעכיב

 ןפיוא טייטש ןעמ זַא ,רָאפ ךייא טלעטש טנייה .רימ רַאפ רעטש ַא סע זיא

 ןוא סרעליּפש טרעדנוה ַא ןופ רעטסעקרַא ןַא ךיז רַאפ טָאה'מ ןוא םוידָאּפ
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 רעד ןיא ןקוקניײרַא וצרעד ךָאנ ףרַאד'מ ןוא ,ןטנעמורטסניא ענעדישרַאפ טימ

 ! ערוטיטרַאּפ

 ,ןורכז ןלַאנעמָאנעפ ַא טימ טנעגיריד רעד זיא טשטנעבעג ,רעבירעד

 זיא ןייטשנרעב .ערוטיטרַאּפ רעד ןיא ןקוקניירַא טשינ ףרַאד סָאװ

 !ןורכז ןלַאנעמָאנעּפ ַא טימ טשטנעבעג

 וצ ןוא רעטסעקרַָא םענופ סרעליּפש יד טשרעהַאב ןייטשנרעב יוװ ןעז וצ

 עפיט ַא זיא ,קרעוװו עשינָאפמיס עסיורג ןורכז ןופ טנעייל רע יוװ ןליפ

 ,גנובעלרעביא

 :רַאפ ןוא טייקפיט יד טרעּפרעקרַאפ זיא ןריגיריד ס'נייטשנרעב ןיא

 ,ינינַאקסָאט ָארוטרַא יוװ ,ןטנעגיריד-ןזָאוטריװ עכלעזַא ןופ טייקטרעלק

 ןופ עיצַארג יד ,סָאלוּפָארטימ ירטימד ,רעטלָאװ ָאנורב ,יקציוועסוק יעגרעס

 רעייז רעד ןוא ,לעז שזדרָאשזד ,יקסניזדָאר רוטרַא ,יקסווָאקָאטס דלָאּפָאעל

 ָאדיג ,עפָארטסַאטַאק-ןַאלּפָארע ןַא ןיא רענעמוקעגמוא-שיגַארט ,רעגנוי

 עטצענערגַאבמוא ןַא ,םרָאפ ןוא טלַאהניא ןופ זעטניס ַא זיא סע .ילעטנַאק

 ,טייקשיטנעגיריד עשיזָאוטריװ עכיוה ַא סולּפ טײקשילַאקיזומ

 ?טסינַאיּפ םעד -- ןייטשנרעב ןוא

 ,ךיילג "ןטייל , טימ טסינַאיּפ-טרעצנָאק ַא ןרעוו טנעקעג גנירג טלָאװ רע

 יד טָאה רע ,ָאנַאיּפ ןליּפש טימ ןבעגעגּפָא ךיז סיואכרוד טלָאװ רע ןעוו

 -עטנעק עשילַאקיזומ ,טײקשיזָאוטריװ ,קינכעט :רַאפרעד ןטובירטַא עקיטיונ

 רעדעי יו ,טסינַאיּפ-טרעצנָאק ַא ךיוא סָאװ ,ןורכז ןלַאנעמָאנעפ ןוא ,שינ

 .ןבָאה ףרַאד ,טסילַאטנעמורטסניא-טרעצנָאק רערעדנַא

 .טסינַאיּפ ַא זיא רע זַא ,ןע'נייטשנרעב ףיוא ןגָאז וצ ךייש טשינ זיא סע

 ןליּפש ָאנַאיּפ רעד ייב ןציז ןעז םיא טפרַאד ריא .גנַאר ןטשרע ןופ

 *כיילג ןוא ,ָאטרעשטנָאק ס'לעװַאר רעדָא ,ָאטרעשטָאק עטשרע ס'נווָאהטעב

 ךייא רַאפ רע טסקַאוװ טשרע טלָאמעד -- רעטסעקרָא ןטימ ןריגיריד קיטייצ

 !טײקזָאוטריוװ רעשילַאקיזומ רעלופ ןייז ןיא סיוא

 ערעווש ערעיוהעגמוא ייוצ טייקטקעפרעּפ טימ ןשרעהַאב ןענעק

 !טשטנעבעג וצרעד ןייז ףרַאד'מ .לָאמַא ףיוא "זכַאז,

 ,רָאטיזָאּפמָאק רעד -- ןייטשנרעב

 וצ :קרעוװ עשילַאקיזומ ייווצ ענייז טנָאמרעד ,ןצרוק ןיא ,ןיוש בָאה ךיא

 :רעטַאעט רעד וצ ןוא 'ןואט יהד ןָא; גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד

 ןטימ ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עדייב ."ירָאטס דיַאסטסעװ, גנולעטשרָאפ
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 סע .דנַאל ןרעביא ןוא יעוודָארב ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד ןטסערג

 םליפ רעד .דואוווילָאה ןיא ןעמליפ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ייז ןופ ןענייז

 קרַאטש ןוא טלעוו רעד רעביא ןרָאװעג ןזיוועג זיא "ירָאטס דיַאסטסעװ,

 .ןעמונעגסיוא

 רַאפ סָאװ ."והימרי, עינָאפמיס ס'נייטשנרעב ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל

 עג רעכעלשטנעמ רעד ןיא עטסשיגַארט עמַאס יד ?ןעוועג סע זיא טייצ ַא

 ןכייט ןעוו ,טייצ ַא ! עטכישעג רעשידיא רעד ןיא -- רעמ ךָאנ ןוא -- עטכיש

 ;ןסָאגעג המחלמ:-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטנַארפ עלַא ףיוא ךיז ןבָאה טולב

 -דרָאמ טלעטשעגפיוא ןבָאה רעדרעמ עשישטייד עכיירגיז יד ןעוו ,טייצ ַא

 ןופ ,טייק ןוא דניק ,ןשטנעמ ןטָארבעג ןוא טנערבעג טָאה'מ ואוו ,ןקירבַאפ

 יד ןבָאה תושפנ עשידיא ןָאילימ סקעז !ןדיא -- רקיעב ןוא -- רעקלעפ עלַא

 ,טעדרָאמעגסיוא ןוא ןסָאשעגסיוא ,טנערברַאפ םינלזג עשישטייד

 "ונעגכרודַא ןוא טלסיירטעגפיוא קרַאטש זיא ןייטשנרעב רעגנוי רעד

 -- ,ללכב טלעוו רעד ןופ טײקשיגַארט ןוא רעצ ןסיורג ןטימ ןרָאוװעג ןעמ

 טײקטקַאטיײוװעצ רעצנַאג רעד טימ ןוא .טרפב קלָאפ םענעגייא ןייז ןופ ןוא

 עינָאפמיס ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג סע רע טָאה ,המשנ ןייז ןופ

 יו טוג ױזַא ,רעבָאהביל-קיזומ ןכעלנייוועג םעד ףיוא טָאה עכלעוו ,"והימרי,

 ,םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ,רעקיטירק:קיזומ יד ףיוא

 ןַא יוו ךיוא ןרָאװעג טמירַאב ןייטשנרעב זיא עינַאפמיס רעד-טָא קנַאדַא

 סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ןופ "עגיל , יד .רָאטיזָאּפמָאק רענעעזעגנָא

 טימ ןע'נייטשנרעב טנױלַאב עינָאפמיס ןייז רַאפ ,1944 ,יַאמ ןט16 םעד ,טָאה

 קרעוװ:-רעטסעקרָא ןטסקיטכיװ םעד רַאפ יו ,"זיירּפ , ןקידרַאלָאד-טנזיוט ַא

 ,1944-1943 רָאי ןרַאפ ןפַאשעג ,רָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא ןַא ןופ

 -סטיּפ םענופ ןרָאװעג טליּפשעג טשרעוצ זיא "והימרי , עינָאפמיס יד

 ןשינָאפמיס רענָאטסָאב םענופ -- ךָאנרעד ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רעגרוב

 יו ,רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ םענופ -- רעטעּפש ,רעטסעקרָא

 ,לארשי-ץרא ןוא עּפָאריײא ,עקירעמַא ןיא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןופ ךיוא

 ס'נייטשנרעב ןקיביײארַאפ וצ רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעטשרע רעד

 רַאפ ,רע'סיאול טניעס רעד ןעוועג זיא ,דרָאקער ַא ןיא "והימרי, עינָאפמיס

 .עמריפ-רָאטקיװ ".יע .יס .רַא , רעד

 ןַאמרעגנוי רעשידיא רענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא סָאװ ,טקַאפ רעד

 סָאד -- עמעט עשידיא ַא עינַאפמיס רעטשרע ןייז רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה
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 ,גנורעדנואווַאב ןפורעגסױרַא טָאה סע ןוא שודיח רעסיורג ַא זיא ןײלַא

 ןרהַא טשינ ןוא גרעבנירג סיאול טשינ ,ןיוושריוג שזדרָאשזד טשינ םורָאװ

 טשינ ;סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא-שידיא רוד ןרעטלע םענופ דנַאלּפַאק

 -שידיא רוד ןרעגניא םענופ ערעדנַא יד ןוא סָאפ סַאקול ,ָאריּפַאש דלָארעה

 .ןָאטעג סע ןבָאה ,סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא

 יו רעבָא .גנואיצרעד עשידיא ַא ןגָארקעג טָאה ןייטשנרעב דרַאנָאעל

 םיא ףיוא סע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא ענייז גנואיצרעד עשידיא יד קיניײיװ

 -ָארייא-חרזמ ןופ זיוה ַא ןיא ןסקָאועג זיא רע סָאװ סָאד ךיוא .טקריוועג

 ,ןפלָאהעגוצ רעכיז טָאה ,ןרעטלע עשידיא עשיאייּפ

 וצ טריבורּפ טשינ לָאמנייק טָאה ןייטשנרעב דרַאנָאעל :ךַאז ַא ךָאנ

 ןעוט סע יו ,םַאטשּפָא ןייז ןענעקיילרַאפ וצ רעדָא ,טייקשידיא ןייז ןטלַאהַאב

 ...עקירעמַא ןיא ןגעלָאק עגנוי ענייז ןופ ליפ

 יד ןעוו ןפַאשעג "והימרי, עינָאפמיס ןייז טָאה ןייטשנרעב דרַאנַאעל

 -ּפָא ןענייז תוליהק עשידיא ,עניילק ןוא עסיורג ,עטעוועדנופעגנייא עטלַא

 רעשיטסירעלטיה רעד ןעוו ;דרע רעד ןופ םינּפ םענופ ןרָאװעג טשיוועג

 טייצ-רעדיוש ַאזַא ןיא ,סנבעל עשידיא ןענָאילימ ןעקנורטרַאפ טָאה לובמ

 :רעיורט סָאד זַא טליפעג ןוא ,עינָאפמיס ןייז ןפַאשעג ןייטשנרעב טָאה

 ןייז ןופ ןברוח םעד טניײװַאב ןוא טגָאלק סָאװ ,והימרי איבנ םענופ גנַאזעג

 .עינָאפמיס ַא רַאפ עמעט עקיסַאּפ ַא זיא ,קלָאפ

 ,"טנעמַאל , טסייה סָאװ ,עינָאפמיס רעד ןופ לייט ןטירד םעניא :ךָאנ ןוא

 ןופ רעטקַארַאכ ןשידיא םעד ןכיירטשוצרעטנוא רערעמ ךָאנ ידכ ,רע טָאה

 רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא ."הכיא , ןופ םיקוסּפ ןעמונעגנײרַא ,עינָאפמיס ןייז

 ןטסילָאס יד ןופ ןלָאז םיקוסּפ עקיזָאד יד זַא ,םעד ףיוא סיואכרוד טײטשַאב

 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעלעניגירָא רעד ןיא ןרעוו ןעגנוזעג

 ס'נייטשנרעב ןעוו קורדנייא םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא

 סלַא םיא טימ ןרָאוװעג טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא "והימרי, עינָאפמיס

 ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאיוװינ םענופ ,לָאה יגענרַאק ןיא ,טנעגיריד

 ָאנַארּפָאס-ָאצעמ יד ,ןירעגניז-ערעּפָא רעטמירַאב רעד טימ ,רעטסעקרָא

 ,1944 ,ץרעמ ןט29 םעד ןעוועג זיא סָאד .עקטסילָאס סלַא ,לערוט ינעשזד

 ,ןגרוטַאמַארד ןופ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןיוש זיא והימרי עמעט יד

 ןדעי ןָא טגער סָאװ ,עמעט ַא זיא סע -- ןרָאטּפלוקס ,סרעלַאמ ,ןטעָאּפ

 לָאמ ןטשרע םוצ עמעט עקיזָאד יד זיא ,קיזומ ךייש סָאװ רעבָא רעלטסניק
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 ןוא טײקשיטַאמַארד ךס ַא .םרָאפ רעשינָאפמיס ַא ןיא ןרָאוװעג טרירַאב

 טרעוו עינָאפמיס עקיזָאד יד .קרעוו ס'נייטשנרעב טגָאמרַאפ טייקשיריל

 רעד ןופ קרעוװ:רעטסעקרָא עטסנייפ יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ

 ,קיזומ רענרעדָאמ

 ייווצ ס'נייטשנרעב ףיוא ךיז ןלעטשּפָא ךיוא טפרַאדעג יאדווַא טלָאװ ךיא

 ןטמירַאב םענופ ןענייז סָאו ,"עילימיסקַאפ , ןוא "ירפ יסנעפ , ןטעלַאב

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא סניבַאר םָארעשזד ףַארגָאערָאכ רענַאקירעמַא

 רַאפ "עטַאנָאס , ןייז ףיוא ךיוא ;קרָאי-וינ ןיא זיוה ערעּפָא ןטילַאּפָארטעמ

 ןייז ןגעוו ;סעיציזָאּפמָאק-ָאנַאיּפ ,רעדיל עקינייא ,ָאנַאיּפ ןוא טענרַאלק

 -סוליא ענייז ןגעוו ;רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ ןטימ "ךודיש;,

 רעד ףיוא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעקרָאי-וינ ןטימ "סעיצקעל , עטרירט

 זיא סָאװ ,עינָאפמיס רעטייווצ ןייז ןגעוו ;טלַא ןוא גנוי רַאפ ,עיזיוועלעט

 -- טײקשינַאטקעטיכרַא ריא טימ לענעגירָא ןוא -- קיטרַאנגיײא ,סיואכרוד

 ,טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ףיוא ןזָאל סע רימָאל רעבָא

 זיא ןייטשנרעב דרַאנָאעל ןופ גנופַאש עשילַאקיזומ עקיגָאװ עטסיינ יד

 טָאה רע סָאװ ,קרעוװ ַא -- "שידק, ןעמָאנ ןטימ "עינָאפמיס עטירד , ןייז

 םענעמוקעגמוא-שיגַארט ןגנוי םענופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג ךָאנרעד

 .ידענעק .פ ןַאשזד ,עקירעמַא ןופ רעריטרַאמ-טנעדיזערּפ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ גנַאל טשינ זיא עינָאפמיס רעד ןופ ערעימערּפ יד

 -נָא ןעמונע ג םיא טָאה רָאי יירד .טנעגיריד רעד סלַא ןײלַא םיא טימ ,לארשי

 ַא ,רָאכ ,רעטסעקרָא ןַא רַאפ זיא סָאװ ,קרעוו עקיזָאד סָאד ןביירשוצ

 יד ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,ָאנַארּפָאס יד .ןירָאטַארַאנ ַא יורפ ַא ןוא ,ָאנַארּפָאס

 יד ןוא ,לערוט ינעשזד ןירעגניז:ערעּפָא עטסואווַאב יד ןעוועג זיא ָאלָאס

 ,ןירעלטסניק-"המיבה , עטמירַאב יד ןעוועג זיא ,שיאערבעה ןיא ,ןירָאטַארַאנ

 .ַאניװַאר הנח

 לש ונובר ןטימ סיוא רבחמ רעד ךיז ט'הנעט עינָאפמיס-"שידק, רעד ןיא

 ןופ לרוג םעד ןגעוו ןוא ,דיחי םענופ ,שטנעמ ןופ לרוג םעד ןגעוװ ,םלוע

 ןיא רעפעשַאב םוצ טעבעג ַא ןיא רעביא ךָאנרעד טייג רע .טייהשטנעמ רעד

 רעסיורג רעד טימ שטנעמ םעד ןעקנעשַאב ןוא ןקיליװַאב לָאז רע ,למיה

 ןַא טימ ךיז טקידנע עינָאפמיס יד .ןדירפ-טלעוו ַא ןופ הנתמ רעד -- הנתמ

 ןופ ןוחטב ןקיביײא םעד -- ןוחטב ןוא גנונעפָאה סיוא-טקירד סָאװ ,דרָאקַא

 .ןעגנושיוטנַא ערעווש עלַא סיעכהל ןטייצ עלַא ןיא טבעל סָאוװ ,אבס לארשי
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 ,ןירָאטַארַאנ ןוא ָאלָאס ,רָאכ ןרַאפ ,עינָאפמיס רעד ןיא טסקעט םעד ,בגא

 לעיצעּפס לארשי רַאפ ןוא (שילגנע ןיא) ןבירשעג ןיײלַא ןייטשנרעב .ל טָאה

 .שיאערבעה ףיוא טצעזעגרעביא

 .י .נ ,1964 .נַאי ,"רוטלוק עשידיא,

 ןופ רענָאיּפ -- זעװַאשט סָאלרַאק
 קיזומ רענַאקיסקעמ

 -קיזומ ןקיטנייה םעד ןלעוו עכלעוו ,ןטנעגיריד-טסַאג עטמירַאב

 יגענרַאק ןיא רעטסעקרָא ןשינַאמרַאהליפ ןטימ ייס ,ןטערטפיוא ןָאזעס

 ,ָאידַאר רעד ףיוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס .יס .יב .ןע םעד טימ ייס ןוא לָאה

 טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשינַאקיסקעמ רעטמירַאב רעד ןייז ךיוא טעוו

 סָאװ ,שינעגעגַאב ַא רעניימ ןיא ךימ טנָאמרעד סָאד ןוא .זעװַאשט סָאלרַאק

 ןיימ ףיוא ןעוועג קירוצ גנַאל-טשינ ןיב ךיא תעב םיא טימ טַאהעג בָאה ךיא

 .ָאקיסקעמ ןיא ךוזַאב

 ןיא ןוא ײרעלַאמ רעד ןיא טגיל קלָאפ ןשינַאקיסקעמ םענופ המשנ יד

 ךָאנ ךיא בָאה ,ןטסנוק ייווצ עקיזָאד יד ןיא טייקטבילרַאפ ַאזַא .קיזומ רעד

 ַא .קלָאפ ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש זיא טסנוק ןופ עיצידַארט יד .ןעזעג טשינ

 .הכולמ רעד ןופ טרידיסבוס ןטסנוק ייווצ עקיזָאד יד ןרעוו םעד ץוח

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טלָאמעד דָארג זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד

 וצ זיײרּפ-הכולמ רעכעלרעי רעד ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא ,ָאקיסקעמ

 .עסנַאּפ לעונַאמ ,סרָאטיזָאּפמָאק עשינַאקיסקעמ עטסנעקרענָא יד ןופ םענייא

 רעד טימ ,ץַאלַאּפ סטנעדיזערּפ םעניא ןעמוקעגרָאפ ןיא עינָאמערעצ יד

 ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,רעלטסניק עטנענימָארּפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ גנוקילײטַאב

 .ןשטנעמ-סגנוריגער עכיוה ןוא רעקיטירק ,רעקיזומ

 םעד ,רָאטיזָאּפמָאק ןעיורג-זיירג םעד רעסיוא ,םינתוחמ-טּפיױה ייווצ יד

 סָאלרַאק ןוא ןַאמעלַא טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ןענייז ,"זיירּפ , ןופ רעניוועג

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשינַאקיסקעמ רעטסטמירַאב רעד זיא סָאװ ,זעוװַאשט

 עדַאינָאפניס, ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשינַאקיסקעמ ןופ טנעגיריד

 יד ןשיווצ זַא ,ןעמ טדער קרָאי וינ ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןי א
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 ערעדנַא יו רעדָא ,"ןטסנוק ענייש ןופ ץַאלַאּפ , םענופ "ףעש , ןוא ,"ָאקיכעמ

 ךיא בָאה רעטעּפש .דנַאל ןופ רעטסינימ-רוטלוק-עציוו רעד ,םיא ןפור

 .ץזעװַאשט טימ ןסעומש וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג

 רעד טָאה סרעדנַא ןשיווצ .רעשילַאקיזומ:ןייר ַא ןעוועג זיא סעומש רעד

 עשינַאקיסקעמ סָאד יו טקנוּפ זַא ,טרעלקעגפיוא רימ זעװַאשט רָאינעס

 ןוא רעגנירדניירַא עדמערפ ןגעק ןפמעק טפרַאדעג ןרָאי עגנַאל טָאה קלָאפ

 ןגעק ןפמעק רעווש טפרַאדעג ךיוא רֶע טָאה ױזַא ,דנַאל ןופ רעריטַאולּפסקע

 ,קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד ןיא ןליטס ןוא ןסולפנייא עדמערפ יד

 רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ ןעלצרָאװ יד ןגיל סע ואוו ,עגַארפ ןיימ ףיוא

 יד ןיא ןכוז ייז ףרַאד ןעמ זַא ,ץרוק רעייז טרעפטנעעג רימ רע טָאה ?קיזומ

 ןוא רעדיל ,ץנעט עשינַאּפש ןוא עשינַאידניא יד ןופ ןלַאװק עטשימעג

 .ןעגנַאזעג עזעיגילער

 ייס ,דליב רָאלק ַא טימ ךוזַאב ןקיזָאד םענופ ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא

 זיב יד ןגעוו ייס ןוא קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעיינ רעד ןופ ןליצ יד ןגעוו

 רָאינעס רעד עכלעוו וצ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא עקיטציא

 ַא זיולב טשינ זיא רֶע .קלח ןסיורג ַא ןגָארטעגוצ טָאה זעװַאשט סָאלרַאק

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטשרע םענופ טנעגיריד רעד ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 גנַאל טשינ זיב זיא רע .רעטסעקרָא םענופ רעדנירג רעד ךיוא זיא רע ,דנַאל

 ןיא עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ רעד ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג ךיוא קירוצ

 םידימלת לָאצ עסיורג ַא ןבעגעגסױרַא ןיוש טציא זיב טָאה סָאװ ,ָאקיסקעמ

 ענעזעוועג ןופ ןעײטשַאב רעטסעקרָא םענופ רעליּפש עטסרעמ יד --

 ,.ןטיירגוצ ןפלָאהעג טָאה ,זעװַאשט סָאלרַאק ,רע עכלעוו ,ןטנעדוטס

 טקירדעגסיוא טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטמירַאב רעד טָאה ,בגַא

 עקינייא ןריגיריד ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפ וצ גנַאלרַאפ ןייז רימ רַאפ

 ץענייז ןָאטעג ןבָאה סע יוװ ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןקיטרָאד ןטימ ןטרעצנָאק

 ךרַאנָאעל ןוא ינינַאקסָאט ָארוטרַא ןגעלָאק רענַאקירעמַא עטמירַאב

 ,ןייטשנרעב

 רעטַאעט ןלופטכַארּפ םעד ןיא טרעצנָאק ַא טניואוועגייב ךיוא בָאה ךיא

 :שינַאּפש ףיוא טסייה רע יוװ רעדָא ,"ןטסנוק ענייש ןופ ץַאלַאּפ , םעד ןופ

 :.טסנוק עטסכעלרעדנואוו יד ןופ רענייא זיא סָאװ ,"סעטרַא סָאיעב,

 קיטש עקיטכערּפ ַא .ןעבעל ןיימ ןיא ןעזעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןעלּפמעט

 ַא יו ןוא ,רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא טָאה זעוװַאשט סָאלרַאק ! רוטקעטיכרַא
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 ןופ עיגילער יד רָאנ ,קיזומ יד זיולב טשינ ןליפ וצ ךייא רע טיג ,טנעגיריד

 ןדעי ןיא ,שטיינק ןדעי ןייז ןיא ,גיוב ןדעי ןייז ןיא סע טליפ ריא .קיזומ

 -בייל טימ םיא וצ רעביא ךיז ןביג עכלעוו ,רעליּפש יד וצ םענייז קנואוונָא

 .ןבעל-ןוא

 טרעצנָאק ןטשרע םעד ףיוא סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 בָאה ,זזעוװַאשט ןופ טריגיריד ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשינַאקיסקעמ םענופ

 סָאלַאבַאק , עיציזָאּפמָאק ַא סע'זעוװַאשט ,ענעגייא ןַא ענייז טרעהעג ךיוא ךיא

 יד טגניזַאב רע ואוו ,(טפַארק רעיור רעד וצ גנַאזעג ביול ַא) "רָאּפַאװ עד

 רעשינַאקיסקעמ רעד ןיא ןטלַאהַאב ףיט ןגיל עכלעוו ,תוחכ ענעגרָאברַאפ

 .קלָאפ ןעשינַאקיסקעמ םעד ןיא ןוא דרע

 ,סָאַאכ -- זיא עינָאפמיס עקיזָאד יד ןרעה םייב ליפעג רעטשרע רעד

 ,טפַאשנדיײיל-עיור ,טפַארק עיור ,דרע עיור ,ףָאטש-יור ,טייקטרעביושוצ

 ;זַאטסקע רעזעיגילער ,ןערב רעכעלרעניא ,ַאװַאל עקידרעייפ ,עיצַאטלָאזקע

 ,דיירפ ,גנַאזעג ,ץנַאט ,לַארָאטסַאּפ ,גנילירפ ,גנַאגרעביא ןַא טמוק ךָאנרעד

 סוגפיונוצ ַא וצ טמוק סע זיב ,עידָאלעמ ענייר ,סוגסיוא-המשנ ,טיײקיצרַאה

 ןסנַאוינ ענע דישרַאפ ןוא ןעגנוריטַאש זָאט ,ןרילָאק עלַא ןופ ,תוחכ עלַא ןופ

 ןוא גנוכַאוװרעד-טסבלעז ןופ םרָאפ רעטרעטיילעג ,רענעביוהרעד ַא ןיא --

 ,גנואיירפַאב

 -סקלָאפ ,טירָאלָאק ןשינַאקיסקעמ ףיוא טיובעג זיא עינָאפמיס עצנַאג יד

 "יסקעמ ענעדישרַאפ ןוא גנַאזעג ןזעיגילער ,ךעלדיל-ןסַאג ,סעידָאלעמ

 ןיא ךיז ייב טדערעג רימ וצ טָאה רבחמ רעד יו יונעג -- ,ץנעט עשינַאק

 ןבלעז ןפיוא .קיזומ רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ ןלַאװק יד ןגעוו טעניבַאק

 ןפיוא ןוא ,ץַאקנילג ךרוד קיזומ עשיסור יד ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא רעגייטש

 סָאלרַאק ךרוד קיזומ עשינַאקיסקעמ יד ןפַאשעג טרעוו רעגייטש ןבלעז

 !ןרענָאיּפ יד ןייז ןלָאז טשטנעבעג .ז'זעוװַאשט

 .י.נ ,1948 ,12 .צעד ,"גָאט רעד
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 ןּבולק-רוטלוק עשידיא ןופ טרעצנָאק-ייליבוי

 זיב גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ קיטירק ַא ןביירש ןופ דיישרעטנוא רע *

 ןופ יו זיא ,לַאנרושז ןשירַארעטיל ןכעל'שדוח רעדָא ןכעלטנכעוו ַא

 לייאעג ןיא ןעמ טביירש גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ .טכַאנ זיב גָאט

 ,ןסַאלעג ,קיאור ןעמ טביירש לַאנרושז ַא רַאפ תעב ,טנעמָאמ ןסייה ןפיוא

 ,טײקטכַארטַאב ןוא תעדה :בושי טימ

 יגענרַאק ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ רעד יוװ טרעצנָאק ַאזַא ןוא

 יד ןופ טרעצנָאק-ייליבוי רעט21 רעד) רעבמעווָאנ ןט14 םעד ,קיטנוז ,לָאה

 ןגעוו לָאז ןעמ זַא ,שוריפב טנידרַאפ (סיטעײסָאס ןוא ןבולק-רוטלוק עשידיא

 .טײקטכַארטַאב ןוא תעדה:בושי טימ עקַאט ןוא -- ןביירש םיא

 םעד ןגעוו ןביירש וצ ּפָא לָאמ ךס ַא ךיז ךיא גָאז ,רעקיטירק-קיזומ ַא יו

 יו ךיז טליפ סע ןוא ךיז טליוו לָאמעלַא טשינ לייוו ,טרעצנָאק םענעי רעדָא

 -ביױל םתס ןייק ןביירש טשינ רימ ךיז טליוװ טּפיוהרעביא -- ןביירש וצ

 ,ןָאט-וצ-ייוו םענעי קשח ןסיורג וצ ןייק טשינ בָאה ךיא יו טקנוּפ ,זעגנַאזעג

 ןבעגוצסיורַא זיא רימ רַאפ רעווש לעיצעּפס .ןסיירוצרעטנורַא

 ןוא גנירדניײרַא ןטסנרע ןָא ,גנוקעד םוש ןָא "טכעלש-טוג , :"סעקטעמטָא;

 ,,.,זילַאנַא

 טָאה סָאװ ,םלוע םעד ןגעוו טרָאװ ַא ןגָאז קרַאטש רָאג ךיז טליוו ,םדוק

 וצ ןעוועג ןגינעגרַאפ ַא טושּפ זיא סע .לָאה יגענרַאק ןסיורג םעד טליפעגנָא

 ןיא ךָאנ וצרעד ןוא -- טרעצנָאק ןשידיא ַא ייב םלוע ןשידיא ןסיורג ַאזַא ןעז

 טניימ ןיײלַא סָאד !ןעוועג קיטנוז רענעי זיא סע יװ ,גָאטימכָאנ םענייש ַאזַא

 ,ןקיטומרעד זיולב טשינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ףרַאד ןעמ ןוא ךס ַא רעייז ןיוש

 רָאנ ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטרעצנָאק עשידיא עכלעזַא וצ ןייג ןלָאז ייז זַא

 ןשידיא םעד ןופ ייס -- עטסנעש סָאד ןגָארטרעטנוא ךיוא ייז ףרַאד ןעמ

 וצ קשח ַא ןעמעננָא ייז לָאז סע ידכ ,גנַאלק ןשידיא םעד ןופ ייס ןוא טרָאװ

 ןעניז ןיא ןוא ןעקנעדעג טגנידַאבמוא ןעמ זומ סָאד !לָאמַא ךָאנ ןעמוק ןלעוװ

 סָאװ רָאנ ,ןסונימ םוש ןייק ,םילושכמ םוש ןייק ןעשעג טשינ רָאט סע .ןבָאה

 !קידנבױהרעד ןוא קיסַאלק-טשרע -- ןסוילּפ רעמ

 עלַא -- "גייווש עשטנָאב, ןלייצרעדרעביא ןעמענ ךייש טשינ זיא סע

 עטסנעש סע'צרּפ ןופ זיא סע .גנולייצרעד רעקיזָאד רעד טימ טנַאקַאב ןענייז

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא לרעּפ ַא ןוא ןעגנופַאש
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 ,גייט טרָאס םעד ןופ ,לַאירעטַאמ ןימ םעד ןופ זיא "גייווש עשטנָאב,

 ,לקַאטקעּפס ,עמַארד :ליװ ןעמ םערופ רעכלעוו ןיא ןטענק ךיז טזָאל סָאװ

 ןיעמ , ַא :טרָאװ ןייא טימ -- עטַאטנַאק ,עירָאטַארָא ,טעלַאב ,עטערעּפָא

 !לַאװק רעכעלּפעשסיואמוא ןַא ,"רבגתמה

 עטסוּפ ,סעמעט עשירַאנ ףיוא ןָא סרָאטיזָאּפמָאק ךיז ןגָאלש ךעלנייוועג

 יד .סערעּפָא ענעדישרַאפ יד טימ לַאפ רעד ןטסניימ זיא סע יוװ ,סָאטערביל

 -ַארָא יד טימ זיא שרעדנַא .עק'רּפכמ יד זיא יז ,וצ גנידצלַא טקעד קיזומ

 -וש ,"תישארב, ס'נדיַאה ,"יבכמה הדוהי, ס'לדנעה יוװ ,רע גייטש ַא ,סעירָאט

 -ןב עשוהי, ,"לבב ןופ םערוט רעד , ס'נייטשניבור ,"גנַאזעג ס'מירמ , ס'טרעב

 ,ןכיילג רעייז ןוא "ןונ

 ףיוא ןָא ךיז טגָאלש רע ןעוו רָאטיזָאּפמָאק ַא רַאפ תויח ַא זיא יאדווַא ןוא

 !"ןיִגעינָא ינעגוועיי ס'ניקשוּפ יו עמעָאּפ רעכעלרעדנואוו . ַאזַא

 ןייז ןביירש םייב ןעגנערטשנָא טפרַאדעג טשינ ליפוצ ךיז טָאה יקסווָאקיַאשט

 ,רָאפ רימ ךיא לעטש ,קיזומ יד -- ָאטערביל רעטעברַאַאב רעד-טָא וצ קיזומ

 !ןײלַא ךיז ןופ ןסָאלפעג זיא

 לַאירעטַאמ ןימ םעד ןופ ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא "גייווש עשטנָאב , ךיוא

 נָא ידכ ,ןעווערָאה רעווש-וצ טשינ ףרַאד רָאטיזָאּפמָאק ַא סָאװ ,ןטָאנקעג

 ןכיירגרעד ןוא גונעג ןפיטרַאפ רָאנ ךיז ןעק רע ביוא -- קיזומ יד ןביירשוצ

 ןופ שממ טגיל קיזומ יד !ךַאז רעד ןופ שרוש םוצ זיב ןייגרעד ,ָאנד םעד

 !ןענעכייצרַאפ סע זיולב ףרַאד רָאטיזָאּפמָאק רעד ,ףיוא-ןביוא

 ןופ ("עדָאמ, טגָאזעג טשינ רעיש בָאה ךיא) טייצ ַא טציא זיא סע

 רעט50 רעד :תועדה לכל ,טײצ עטקיטכערַאב ַא -- "גייווש עשטנָאב;

 ַא ךיז סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ענעדישרַאפ ןבָאה .ץרּפ .ל .י ךָאנ טייצרָאי

 טימ זיא עקיבלעז סָאד ,בגא ."גייווש עשטנָאב , וצ קיזומ ןביירש ןָאטעגיּפַאכ

 -ַאּפמָאק עשידיא ענעדישרַאפ :"םלוג, ס'קיווייל טימ ךיוא ןעשעג קירוצ ןרָאי

 -ףרָאוװ ַא ךיז ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא ןייטשלע ,ץפח ,רענייוו יו ,סרָאטיז

 טשינ זַא .קיזומ ןבירשעג ןוא טסקעט ןרַאבקנַאד ןקיזָאד םעד ףיוא ןָאטעג

 לעוװ םעד ןגעוו -- ןטָארעג ךיילג ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןעגנופַאש סנעמעלַא

 ...גָאט רעד יוװ רָאלק זיא סָאד ,ןדייר טשינ טציא ךיא

 ערעדנַא יד ןבָאה סע םינּפ ןשילַאקיזומ ַא רַאפ סָאװ ,טשינ ךיא סייוו

 ןשילַאקיזומ ןגעוו רעבָא ,ס'ַאדנוקעס םולש רעגייטש ַא ,"סגייווש עשטנָאב;

 ,טסקעט ס'גרעבדלָאג עשטיא ףיוא "גייווש עשטנָאב , ס'כוַאר השמ ןופ םינּפ
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 רעד ןיא טפיטרַאפ גונעג טשינ טייוו ךיז טָאה רע :סָאװ טָא ןגָאז וצ ךיא בָאה

 קיזומ ןייז ןלָאמעג טָאה רע רעכלעוו ףיוא עװנַאק יד זיא רַאפרעד ןוא ךַאז

 טשינ ןלַאפ סע .ענעטָארעג טנעצָארּפ טרעדנוה ןייק ןעמוקעגסױרַא טשינ

 יו טסקעט ןלַארָאכ ַאזַא רַאפ רענעט ןייק ןוא ,ּפָארַא םיוב ןופ רענעט ןייק

 ךוַאר השמ זַא רעכיז ןיב ךיא .טשינ יאדווַא ןוא יאדווַא --- "גייווש עשטנָאב;

 םתס ןפַאש קעװַא טשינ ךיז טצעז רָאטיזָאּפמָאק ַא זַא ,ךיא יוו טקנוּפ טסייוו

 ןּפעש וצ ןענַאװ ןופ ןלַאוװק ךיז רַאפ ןבָאה זומ רע ,ןירַא טלעוו רעד ןיא

 ,רעדנוזַאב ךַאז רעדעי רַאפ -- ןעגנופַאש ענייז רַאפ תוחוכ עשילַאקיזומ

 עשידיא ענעדישרַאפ יד .ןטסָאמעגנָא ןוא טסַאּפעגוצ קיטכיר ןייז לָאז סָאװ

 -רעדנַאנַאפ טיירב ןגעלעג ן'כוַאר רַאפ ןענייז ןוויטָאמ-סקלָאפ ןוא תואחסונ

 ןוא -- טצונעגסיוא גונעג קירעהעג טשינ ייז טָאה רע רָאנ ,טנפעעג

 רעצנַאג רעד ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה סָאװ ,עמעט ַא זיא "גייווש עשטנָאב,

 !טירָאלָאק-קלָאפ ןוא -חסונ ןשידיא ןכייר ןופ עמַאג

 טסוג ןלופ ןיא ,רענעטָארעג ַא דָארג זיא קיזומ ס'כוַאר ןופ ביױוהנָא רעד

 ַא ןיא קעװַא דלַאב זיא רע רעבָא ,קיד'חסונ ,עמעט רעד ןופ טסייג ןוא

 -עגנייא םעד טָאה רע .טלטייקעג טשינ ךיז טָאה סע ןוא -- שינעשזדנָאלב

 ַא ןוא ןטימ םענעטָארעג ַא וצ ןריפרעד וצ ןזיװַאב טשינ בױהנָא םענעבעג

 זַא ,טיירב-וצ זיא רע .ךיז רַאפ ןינע ןַא זיא סָאד -- סָאװרַאפ .ףוס םענעדלָאג

 ...ןדײרמורַא ןענעק םיא ָאד לָאז ךיא

 "מימחר :ןופ שימעג ןשימעכ ַא ןופ ןײטשַאב טפרַאדעג טָאה קיזומ יד

 -מואירט ַא ףוסל ןוא טייקשיגַארט ,טייקשיטסירָאמוה ,טייקיד'תווינע ,טייקיד

 ןעק .טייקכעלרעייפ ןוא ןוחצנ ןקידלַאװג ןופ טייקידנביוהרעד עקידנריפ

 ַאזַא רַאפ ןעגנַאלק ןוא רענעט ןופ לַאװק רעכעלרעייפ-רעמ ַא ןייז ןעד

 עלַא ןוא ןיירַא למיה ןיא טמוק רע זעוו ,ןע'שטנָאב רַאפ טנעמָאמ ןקיד'נוחצנ

 -"ןקיד'הליענ, םעד ןופ לַאוװק רעד יוװ ,ןפָא םיא רַאפ טרָאד ןעייטש תורצוא

 םעד ןופ ןרעיוט יד עכלעוו טימ ,"שידק, םעד ןופ רקיע רעד ןוא -- חסונ

 ףיוא ךיוא ןזייוונָא טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא !? ףיוא ךיז ןענעפע לַאוװק-הליענ

 םעד ןופ ייס ןוא רצוא-חסונ ןשידיא םעד ןופ ייס ןלַאװק ערעדנַא רָאנ

 רַאפ ןטעטילַאװק ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סָאו ,רצוא-וויטָאמ-קלָאפ ןשידיא

 :פיוא ךיילג טלָאװ רעיוא עשידיא סָאד עכלעוו ,רענעט עשיטסירָאמוה

 .טּפַאכעג

 טָאה ,"גייווש עשטנָאב , ןופ קיזומ יד ןעמענפיוא םעד ןיא לסיב שּפיה ַא
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 זײרּפ ןרעייט ַא טלָאצַאב טָאה ,ךיא ןיימ ,רָאכ רעד .ץנַאט רעד טרעטשעג

 טייקידנרעהנָא רעכעלנייוועג ןייז ןופ ןרָאלרַאפ ךס ַא טָאה רע :רַאפרעד

 ןעק גנַאזעג ןוא ץנַאט ןופ עיצַאניבמָאק יד .ןעגנוטערטסױרַא ענייז ףיוא

 גיוט שרעדנַא ,עיצקעפרעּפ וצ טייגרעד יז ןעוו ,םעט ַא רָאנ טלָאמעד ןבָאה

 ;טכעלש ןעוועג טשינ רשפא טלָאװ ןײלַא ךיז רַאפ ץנַאט רעד .טשינ סע

 ,עמעט ַא רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ טנַאלַאט םעד טָאה ָאריּפַאש ןעיליל

 ןוא גנַאזעג סרָאכ םעד ןופ ךס ַא .טּפַאלקעג טשינ סע טָאה ןעמַאזוצ רעבָא

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ םעד בילוצ זיא קיזומ ס'כוַאר השמ ןופ

 ןופ דיל ַא רימ גניז, םַארגָארּפ םעד ןופ לייט רעטייווצ רעד זיא רַאפרעד

 השמ ןופ טרישזנַארַא קיזומ טימ גרעבדלָאג עשטיא ןופ טסקעט ,"ץרּפ .ל .י

 ,רָאג זיב קידוועגניז ןוא טקידנורעגסיוא ,קידעבעל ןעמוקעגסױרַא ,ךוַאר

 רעד .טײקשירָאטַארַאנ ריא טימ ןבעגעגוצ ךס ַא רעייז טָאה לעּפַאר ַאנַײװלַאמ

 סע ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ לייט ןטייווצ ןיא ןבָאה רָאכ רעד ןוא טנעגיריד

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא ןוא גנַאזעג םעד ןיא טײקצנַאג ַא טליפעג ךיז טָאה

 סע ןעוו טנכייצעגסיוא זיא ךוַאר השמ .רעדנוזַאב דיל ןדעי ןופ קיזומ רעד

 יד ,רַאפרעד שוח ןקירעהעג םעד טָאה רע .ןעגנורישזנַארַא ןכַאמ וצ טמוק

 ןייז ךיוא .ןרילָאק עשי"נגנמ עקיסַאּפ ןוא שינעטנעק עשילַאקיזומ עקיטיונ

 ַא ןכלעוו טימ ,סולּפ ַא זיא רָאכ םעד ןשרעהַאב ןוא ןרילָארטנָאק ןופ ןפוא

 .ןןעמענרעביא ךיז געמ טנעגיריד

 ןבָאה גרעבדלָאג עשטיא ןופ ןטסקעט עדייב זַא ,ןקרעמַאב ךיא ליוו ףוסל

 רקיע רעד -- רעיוא ןפיוא גנירג ךיז ןגייל ייז סָאװ ,הבוט-הלעמ יד ךיז ןיא

 עז ךיא יו ,"גייווש עשטנָאב , ןופ טסקעט ןלַארָאכ םעד ןעניזניא ָאד ךיא בָאה

 עששידיא , רעמונ רעבמעווָאנ םעד ןיא טקורדעגּפָא ךיז רַאפ ךיוא טציא םיא

 ךיז טזָאל סָאװ ,טסקעט רענעבירשעגנָא-ןייפ רָאג ,רָאג ַא זיא סע ."רוטלוק

 .רענעט-עקידנעמויטסָאק עשילַאקיזומ ענעדיישרַאפ ןיא ןָאטנָא גנירג

 םַאיליװ ןָאטירַאב רעד ןעמונעג לײטנָא ךיוא ןבָאה ,רָאכ םעד ץוחַא

 ,לעּפַאר ַאניװלַאמ עטנָאמרעד:ןיוש יד ,ָאנילַאס סיאול רעצנעט רעד ,ףלָאוו

 ,גרעבדלָאג דוד ;רָאטַאינַאּפמָאקַא רענעטָארעג:דימת רעד ,קַאימזוק ןישזדוי

 טימ רענזוועּפ םעס ןוא ץיװַארעג דרַאוטס ,שטנָאר ידוי ,ןיטשנערָא ןישזדוי

 | .ישזער ןייז

 ןטרעצנָאק עשידיא עסיורג עכלעזַא רעמ סָאװ יאוולה :רבדה-רקיע רעד

 .י .נ ,1966 ,.בעפ ,"רוטלוק עשידיא, | !םלוע ןשידיא ןטקַאּפעגנָא ַאזַא טימ
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 "יעיבשה םוי; ס'רעווַאנױװ הימחנ

 טשינ ןעק רוטלוק עשידיא יד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו

 ,רוטַארעטיל ףיוא זיולב ןצענערגַאב טשינ ךיז רָאט ןוא

 ןטלַאה סע לעוװ ןוא ןבירשעג ןוא טגָאזעג לָאמ ךס ַא ןיוש סע בָאה ךיא

 טשינ ןעק סע .םירבא עלַא ןבָאה זומ ףוג רעטנוזעג ַא :ןץ'רזח'רעביא ןייא ןיא

 -טסנוק עקיטכיוו עכלעזַא סיוא טסילש יז ןעוו ,רוטלוק עשידיא ןייק ןייז

 עשידיא יד .קיזומ ןוא הניגנ עשידיא ןוא יײרעלַאמ עשידיא יװ ,ןגייווצ

 .קיטייזנייא ןביילב טשינ רָאט רוטלוק

 ןשידיא ןגעוו ,רוטַארעטיל רעשידיא ןגעוװ ןביירש ןוא ןדייר רימ ביוא

 .הניגנ ןוא יײרעלַאמ עשידיא ןעמעננײרַא ךיוא רימ ןזומ ,רעטַאעט

 רעטסנרע ןַא וצ ןטעברַאפ ןעוועג ךיא ןיב קירוצ םישדח עכעלטע טימ

 ףיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעשילַאקיזומ ַא ןופ טפנוקנעמַאזוצ

 רעזעיגילער רעשידיא רעד ןופ בצמ םעד ןביוהרעד וצ עבַאגפיוא יד ךיז

 .ללכב קיזומ ןוא הניגנ עשידיא ןוא ,קיזומ ןוא הניגנ

 ןוא רעקיזומ עשידיא ענעעזעגנָא לָאצ ַא ןופ טײטשַאב טפַאשלעזעג יד

 עשידיא ענעדישרַאפ ןופ "ץיּפש, רעד ןיא ןעייטש עכלעוו ,ןגָאלָאקיזומ

 ןיא רַאנימעס רעשיגָאלָאעט רעד יװ ,דנַאל ןרעביא ןטלַאטשנָא-רעל עכיוה

 ,סעיצוטיטסניא עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןוא יטעניסניס

 ענעדישרַאפ וצ ןעגנודַאלניא טקישעגסױרַא טָאה טפַאשלעזעג יד

 -נסיוו ןשידיא םעד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעמענ לײטנָא ןלָאז ייז זַא ,טוטיטסניא ןכעלטפַאש

 -סיוא זיא ,ןבעגעג טָאה '"ָאוװיא, רעד סָאװ ,רעפטנע םעד טיול .טעברַא

 עשידיא יוװ ,ןינע ַאזַא טימ טשינ ךיז רע טמענרַאפ לכ תישאר :ױזַא ןעמוקעג

 ןיא רָאנ טריסערעטניארַאפ '"ָאויא, רעד זיא ,תינשהו .קיזומ ןוא הניגנ

 ,קיזומ רעזעיגילער רעשידיא ןייק ןיא טשינ רעבָא ,קיזומ-סקלָאפ רעשידיא

 ,רעפטנע ןקיזָאד םעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,"ָאוויא , םענופ רבד לעב רעד

 טשינ טלָאו קיזומ רעזעיגילער רעשידיא רעד ןָא זַא ,ןסיוו טגעמעג טָאה

 טלעוו רעד ןיא קלָאפ ןדעי ייב .קיזומ-סקלָאפ עשידיא ןייק ןעוועג ךעלגעמ

 טשרעוצ סױרַא טלעווק סע ןענַאװ ןופ לַאװק רעד קיזומ עזעיגילער יד זיא

 ,ךעלגעמ יו טפָא ױזַא ,ןביירש וצ ןוא ןדייר וצ קיטכיוו רָאג זיב זיא ס })
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 יד ךָאנרעד ,רעדיל-סקלָאפ וצ םינוגנ ןוא סעידָאלעמ ענעדישרַאפ יד

 יד ןוא עינָאפמיס יד ,ערעּפָא יד סױרַא טסקַאװ רעטעּפש ןוא ,קיזומ רעטַאעט

 ,רוטַארעטיל עשילַאקיזומ עצנַאג

 ַאזַא ןופ גנַאגוצ םעד ןיא טייג סע ,סע טייג םעד ןיא טשינ רעבָא

 -נסיוו רעשידיא ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעטסנרע

 ביוא ,ןינע ַאזַא טימ ןבעגּפָא ךיז לָאז ןעד רעוו ...טוטיטסניא רעכעלטפַאש

 קיזומ ןימ ןייא ןשיווצ תוציחמ ןפַאש טסייה סָאװ ןוא ? טוטיטסניא רעד טשינ

 רעד טזָאל ,טלעג ןעמענ וצ טמוק סע זַא ,רעכיז ןיב ךיא ? רעטייווצ רעד ןוא

 .ןדיא עזעיגילער ןייק ךיוא סױרַא טשינ 'ָאוויא,

 ןביג רעכלעוו ,עקירעמַא רעביא "סרעטנעצ , עשידיא יד ןענייז רעוו

 ןטפַאשקרעוװעג םעד ,טעטימָאק רעטעברַא ןשידיא םעד ,"ַאוװיא , םעד טלעג

 עזעיגילער ןייק טשינ ,טעטימָאק ןַאשזדיבמַא םעד וליפַא ןוא ןיעּפמַאק

 ? סעיצוטיטסניא

 .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא

 -טנַא טזומעג ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיא ענעדישרַאפ יד ןשיווצ

 ךיז טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגרעבירַא ןענייז ןוא סיצַאנ יד ןופ ןפיול

 רעד זיא סָאװ ,רעװַאנױו הימחנ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד ןענופעג

 ,תורוש עקידנעמוק יד ןופ ליצ

 :רַאפ ןיא רעקיזומ סלַא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רעוװַאניװ

 :עמַא ןיא ךיז טניפעג רע סָאװ טייצ רעד ךרוד .דנַאלשטייד רעשירעלטיה

 ןוא לָאה ןוַאט ןיא ןרָאכ טימ ןטרעצנַאק עכעלטע טַאהעג ןיוש רע טָאה ,עקיר

 -רעביא וצ רעווש ןעמוקנָא טפרַאדעג טשינ םיא טָאה סע ןוא לָאה יגענרַאק

 רָאג זיב ןוא רעקיזומ רעטבַאגַאב ַא זיא רע זַא ,רעקיטירק-קיזומ יד ןגייצ

 ,טנעגיריד רעלופטנעמַארעּפמעט

 הימחנ סָאװ -- ,עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער -- קרעוו יד ןשיווצ

 ,טרעבוש ,ענירטסעלַאּפ יו ,ןרָאכ ענייז טימ טריפעגפיוא טָאה רעווַאניװ

 עשידיא ךיוא ןענופעג דימת ךיז ןבָאה ,ערעדנַא ךס ַא ןוא סמהַארב ,ןַאמוש

 עשידיא ענעדישרַאפ ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער

 רעד ןופ קיזומ עזעיגילער יד ּפָא טשינ טלייט רעוװַאניװ .ןרָאטיזָאּפמָאק

 ןַא ףיוא טזייוו סע .גנולייטעצ ַאזַא קיד'רשוי טשינ זיא'ס .קיזומ רעכעלטלעוו

 ,גנוניישרעד עטנוזעגמוא

 רעשידיא רעד ןיא הציחמ ַאזַא ןגעק קרַאטש רעוװַאניװ זיא טּפיוהרעביא
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 טשינ םענייק טָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד םורָאװ .קיזומ ןוא הניגנ

 םענעי רעדָא םעד ןופ גייצקרעוו ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא יז .טנידעג

 ןצנַאג םעד טנידעג יירטעג טָאה רָאנ ,טכיש םענעי רעדָא םעד ןופ ,סַאלק

 .ןטייצ עלַא ןיא ןוא תורוד עלַא ןיא קלָאפ ןשידיא

 ףיוא ןבעל ןשידיא םעד טײלגַאב טָאה ןוגינ רעשידיא רעקיבייא רעד

 עג טָאה ןוא ,ןגעטש ןוא ןגעוו ענייז עלַא ףיוא ,ןעגנורעדנַאו ענייז עלַא

 ןטלַאהעג דימת זנוא טָאה סָאד .ךיילג ןכעלטיא וצ דיירפ ןוא טסיירט טכַארב

 ,ןענוַאד םייב לוש ןיא הליפת ַא טימ טקיוװקעג ךיז טָאה סע רעוו .ןעמַאזוצ

 -- טעברַא רעד ייב דיל-סקלָאפ ַא טימ טעװעקַאמסָאּפ ךיז טָאה סע רעוו ןוא

 .רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא ןוגינ םענופ לַאוװק רעד

 ַא יב רעוװַאנױו הימחנ טָאה "ןעוועג דניק ַא ךָאנ ןיב ךיא ןעוו,

 -ןייא ןציז טגעלפ ,םולשה הילע עמַאמ יד ןוא ,"ןבירשעג טייהנגעלעג

 ץ'תושמשה ןיב תבש עקידרעטניוו יד ןיא ,עליישטַאפ רעסיורג ַא ןיא טליהעג

 ,"בקעי ןופ ,קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג, ןייוועג ןליטש טימ ןעגניז ןוא

 לכש רעשרעדניק רעד .טרעדנואוועג קרַאטש ךיז בָאה ךיא זַא ,ךיא קנעדעג

 ריא זיא :ךשפנ הממ .ךורּפשרעדיװ םעד ןייז גישמ טנעקעג טשינ טָאה

 עשז:סָאװרַאפ ,קירעיורט טשינ ריא זיא ? יז טגניז עשז-סָאװרַאפ ,קירעיורט

 ?יז טנייוו

 בָאה ,רדח ןיא ןעגנַאגעג ןיוש ןוא ןרָאװעג רעטלע ןיב ךיא ןעוו רעבָא,

 :ןײטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא סָאד טשרע ךיא

 םייב ל'רדח םעניילק םעניא ןרָאװעג גנע רעייז לָאמלייט רימ זיא'ס,

 זיא ןייגוצמייהַא טייצ יד ןוא ןפלָאהעג ןיוש טָאה טָאג זַא ןוא ,דמלמ-יקדרד

 ןייז טימ רעפלעהַאב ןגנערטש םעד ןופ ןרָאוװע ג יירפ ןיב ךיא ןוא ,ןעמוקעג

 ,רעכעה ירבע יד ןגָאז לָאז ךיא טרעטַאמעג ךימ טָאה סָאװ ,לטייט םענרענייב

 -ַאב ךיז ,עמַאמ ןיימ יו טקנוּפ ,םייהַא געוו ןצנַאג םעד ךיא בָאה -- ,רעסעב

 .לד'נוגינ ַא טמורבעגרעטנוא ןוא ןרערט טימ ןסָאג

 ייב זיא טפַאשנגייא רעד ןופ סעּפע זַא ,ןייז וצ הדומ טשינ ךיז םעש ךיא,

 ,הזה-םויה:דע ןבילברַאפ רימ

 ךיא ןוא .הדמ עשידיא ענײמעגלַא ןַא רָאג זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד רימ,

 -רַאפ ןיא טָאה קלָאפ רעזנוא סָאװ ,ןטייצ עקיד'ארומ עלַא ןיא זַא ,רעכיז ןיב

 רעשידיא רעקיבײא רעד דימת טָאה ,טכַאמעגכרוד עטכישעג ןייז ןופ ףיול

 ערעזנוא טימ ןעוועג סע זיא ױזַא .ןייוועג עליטש סָאד טײלגַאב ןוגינ
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 סע זיא ױזַא ןוא ,סנפיוהרעטייש יד וצ טריפעג ייז טָאה ןעמ תעשב ,םישודק

 ןרעסַאוו יד ןופ טריפעג זנוא טָאה סָאד .גָאט ןקיטנייה ןפיוא זיב ןבילברַאפ

 ךיוא ןעמַאזוצ זנוא טלַאה סָאד ןוא ,לעסכייוו ןוא רעּפעינד םוצ זיב לבב ןופ

 ,"קיטנַאלטַא ןטיירב םענופ גערב ןפיוא ָאד

 םוצ טייקנדנובעגוצ ןייז ,ןוגינ ןשידיא םעד ןיא ףיט רענעט ס'רעוװַאניװ

 יַאב ןעמ ןעוו ,רעמ ךָאנ ןעמ טליפ ,גנַאלק ןוא ןָאט ןשידיא םוצ ,חסונ ןשידיא

 ַא ,"יעיבשה םוי, תבש-תלבק קרעוװ םענענישרעד םעיינ ןייז טימ ךיז טנעק

 װָא סגָאגַאניס דעטיײנוי, יד סָאװ ,סטכַאניוצ:קיטײרפ ןופ ןענווַאד

 יב ,"ַאקירעמַא וװָא ילבמעסַא לעקיניבַאר, םעד טימ ןעמַאזוצ "עקירעמַא

 .ןבעגעגסױרַא קירוצ גנַאל טשינ ןבָאה ,רַאנימעס ןשיגָאלָאעט םעד

 טוג ןענייז ,קרעוו ןייז ןיא ךיז טצונַאב רעוװַאנױו עכלעוו טימ רענעט יד

 ןעגנַאלקּפָא .ןענעקרעד ףכית ייז טעוװ דיא ַא .רעיוא ןשידיא םעד טנַאקַאב

 ,תובא-ןגמ ,ורמשו ,ידוד הכל ,הננרנ וכל ,שפנ דידי ,ודוה ,םירישה-ריש ןופ

 ,הרדס יד ןייז ריבעמ ןופ רענעט ,ןוניאד-אנווגכ ,תבשה םויל ריש רומזמ

 .ןצרַאה ןיא ןײרַא ךיז ןעגניז ןוא ייברַאפ ךיז ןעלקייק ,רעגייטש רעשידיסח

 יַאקיומ רעטרעטיילעג ןיא ןענוװַאד ןשימייה ַא ןופ םעט םעד טליפ ריא

 .םרָאפ רעשיל

 ןבָאה ייז ןופ עקינייא רעבָא .רעקיזומ עשידיא עטבַאגַאב ךס ַא ןבָאה רימ

 ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,טפול רעד ןופ רענעט ןּפעש ןעק ןעמ זַא ,טדערעגנייא ךיז

 טכַאמ ,ךיז טייטשרַאפ ,סע טגָאז סע רעוו .לַאוװק-סקלָאפ םוצ ןעמוקנָא טשינ

 עטכע ןפַאשעג לָאמעלַא ןבָאה ןטיבעג עלַא ףיוא רעלטסניק .תועט ןסיורג ַא

 -סקלָאפ יד ןופ ,קלָאפ ןופ טּפעשעג ןבָאה ייז ןעוו ,טלָאמעד זיולב קרעוו

 טמָארטש סָאװ ,טפַאז םעד ןופ טשינ ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סָאװ ,קרעוו .ןלַאוװק

 טלעפ קרעוו עכלעזַא .ןטעלעקס ענעקורט ןענייז ,ןלַאוװק-סקלָאפ יד ןופ

 .הניכש יד טשינ ייז ףיוא טור סע ןוא ,המשנ טלעפ ,תוררועתה

 רעד זיא רע זַא ,קרעוו ןייז טימ ןזיווַאב טָאה רעוװַאנױו הימחנ

 רעד זיא סָאד זַא ןוא ןלַאװק-סקלָאפ יד ןצונוצסיוא שטנעמ רענעפורַאב

 זיא סע .ןייג ףרַאד רָאטיזָאּפמָאק רעטכע רעדעי ןכלעוו ףיוא געוו רעקיטכיר

 .רַאפ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןדעי ןופ עבַאגפיוא יד

 עצנַאג ןיא ןימ ןדעי ןופ ןוויטַאמ ןוא םינוגינ ,תואחסונ עשידיא ענעדיש

 .קרעוו

 ןשידיא ןדעי ףיוא בוח רעד טגיל ,ןברוח ןסיורג ַאזַא ךָאנ ,טציא
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 רע עמעט ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןפַאש רערעדעי לָאז .רעסערג ךָאנ רָאטיזָאּפמָאק

 -רעדנַא רעד ןוא קיזומ ןימ ןייא ןשיווצ תוציחמ ןייק טשינ טפַאש רעבָא ,ליוו

 "נָא ןוא קיסַאּפ ןיא קיזומ יד זַא ,ןגָאז ןוא ןעמוק טשינ רענייק רָאט סע .רע

 ןגעוו ןדייר ןזומ רימ .ןייז טשינ זנוא ייב רָאט סָאד .טשינ ענעי ןוא ,רַאבמענ

 ,טלָאמעד זיולב .ץלַא ןירַא טמענ סָאװ ,רוטַארעטיל-קיזומ רעצנַאג ןייא

 ...םויק ַא ןבָאה ,רוטלוק עשידיא עצנַאג רעזנוא ןוא ,קיזומ עשידיא יד טעוװ

 ַא קרעוו ןייז ןיא ןעמונעגניײרַא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טוג טָאה רעוװַאניװ

 ,םעד טימ ןָאט וצ ךס ַא רעייז סע טָאה יאדוװַא .רעגייטש ןשײדיסח ןופ ךס

 רעד ןעוועג זיא עדייז ןייז .זיוה שיא'ייבבר ַא ןופ טמַאטש רעוװַאניװ סָאװ

 סע זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד זיא סע ןוא ,רעקרָאוװ קחצי 'ר רעטמירַאב

 ןשילַאקיזומ ַא רעגייטש ןימ םעד טָא ןבעג וצ קשח רעד ןייז םיא ייב לָאז

 רעד ןופ לייט עלופטרעוו ַא קפס םוש ןָא זיא הניגנ עשײ"דיסח יד .ןוקית

 ,קיזומ רעשידיא

 קרַאטש סרעדנוזַאב ן'רעווַאניױו ןופ זיא רעגייטש רעשידיסח רעד

 ,."םלוע-ןודא ,, ןוא "ורמשו, ןופ תוליפת ייווצ יד ןיא ןרָאװעג טליפעגניײרַא

 ןדיא םעד ךיז רַאפ טעז ריא ןוא ,תוליפת ייווצ יד טָא ןרעה וצ גונעג זיא'ס

 ליפיוו ,המשנ ליפיוו ,ָא .תולעּפתה ןוא טפַאשקנעב ,דיירפ ןוא רעצ ןייז טימ

 עלַא יד ןיא טגיל סע טייקסיורג ןוא טייקנייש ,טייקנביוהרעד עשידיא |

 -נגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןעגנוזעג ןבָאה ןדיא סָאװ ,םינוגינ ןוא תואחסונ

 תוחמש ענע דישרַאפ ייב ,תודועס-שולש ייב ,ןסע םייב ,ןענווַאד םייב ,ןטייה

 ! םיבוט-םימי ןוא

 -טנעק ,טנַאלַאט זיולב טשינ ךיז טרעדָאפ טסנוק עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש וצ

 ,סָאד ןוא .עדריווטלסבלעז ןוא תונשקע ךס ַא ךיוא רָאנ ,טסעמרַאפ ,טפַאש

 -כרוד זיא עדריווטסבלעז ןוא תונשקע טימ .רעוװַאניװ טגָאמרַאפ ,ןעמ טעז

 טיובעג זיא סָאװ ,"ובוט המ, ןופ קידנבױהנָא ,קרעװ עצנַאג סָאד ןעגנורדעג

 טימ קידנקידנערַאפ ןוא ,"תובא-ןגמ ,, ,"םימשה ולוכיו, ,ּפָארט םעד ףיוא

 ,"םלוע ןודא,

 .י .ג ,1947 ,20 .ּפעס ,"גָאט רעד,



 155 | גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ןופצ ןטלַאק ןופ ןרעטש ַא -- ןרעטש םולש

 ןעייסע עסייה ןוא סעמעָאּפ עקיאילג ,רעדיל עמערַאװ טביירש ןוא --

 יד ואוו טסערפ עקידנענערב עקידנריוי יד ןגעק לטימ-ץוש ַא יו --

 ןיא ןיוש-אטישּפ ַא ,ָאטנָארָאט ,לַאערטנָאמ ןיא ,עגנַאל ןענייז סרעטניוו

 ךיא .ןָאטנָאמדע ,ירַאגלַאק ,געּפיניװ ,ַאװַאטָא יו טעטש-עכעלטנגעג עכלעזַא

 -סיוא זיא'ס ואוו גָאט-ןקיד'הנשה-שאר ןטשרע ןַא ןָאטנָאמדע ןיא קנעדעג

 רעדָא הנשה-שאר זיא'ס יצ טסואוועג טשינ בָאה ךיא ןוא יינש ַא ןלַאפעג

 ? הכונח

 ןרעטש םולש -- טעָאּפ רעשידיא ַא טציז עדַאנַאק ןקיד'נופצ ןטלַאק ןי א

 ,עמץעָאּפ ךָאנ עמעָאּפ ,דיל ךָאנ דיל סיוא טדימש ,טעָאּפ רעד ,רע טציז

 רעד ןופ טייק רענעדלָאג רעד ןיא ןעגניר -- טכַאזַאב ,רָאלק ,ייסע ךָאנ ייסע

 רע עכלעוו רוטַארעטיל רעשידיא רעקיטרַאקיצנייא ןוא רעקיטרַאנגיײא

 סָאװ ץלַא רעביא טגיילעגסיוא טגיל םעטָא ןייז .טנַאלַאט ןייז טימ טרעכיײרַאב

 ענייז עלַא טימ טליפעגכרוד טוג ןוא טכַארטעגכרוד ,טעטכיד ןוא טביירש רע

 ,עדַאנַאק ךרוד ןוא ךרוד טליפ ןוא טעז רע .סעיסנעמיד עשיטעָאּפ ןוא םישוח

 ןַא ,רענעגייא ןַא יוו ,רוטַאנ יד ,ןבעל סָאד ,ןשטנעמ יד ,דנַאל ערָאג סָאד

 ,רעטלצרָאוװועגניײא ןַא ןוא רענעריובעגנייא

 םעד ןופ ,ַאה-וה ןקישיור םענופ ,קרָאי וינ ןופ קעװַא טייוו טבעל'מ זַא

 ,הביבס עקימורַא יד ןּפַאזנייא ךיז ןיא רעסעב ןעמ ןעק ,שער ןוא למוטעג

 וינ ןיא .רעקידנעילוט ןוא רעטנעענ ןשטנעמ יד ןעז ,ןבעל עקימורַא סָאד

 ;קעװַא טייצ יד טלייא ,ןָאטסָאב רעדָא עיפלעדַאליפ ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ,קרָאי

 ,גָאטימכָאנ רעד ,גָאט רעד ,ןגרָאמירפ רעד זיא םורַא ךיז טקוק ןעמ רעדייא

 רעד זיא וצרעד .ןדנואוושרַאפ ןיוש ,טכַאנ יד ןוא טנוװָא רעד ,טכַאנרַאפ רעד

 רעביירש ט'מס'רַאפ רע ,רעקידנברָאדרַאפ ַא ןוא רעסיורג ַא "םירפוס-תאנק;

 ךיז טבעל ץניווָארּפ רעד ןיא .ןטיבעג ערעדנַא ףיוא רעלטסניק ךיוא ןוא --

 .רעטנייפעג ןוא -- רעקיד'בשוימ ,רעטכַאדַאב ,רעקיאור

 טימ ,ןקוקנײרַא ףיט ןעק סָאװ ,רעפרַאש ַא טעָאּפ ַא זיא ןרעטש םולש

 -עשי'דיחי ןעגניזַאב ןעק סָאװ ,דיל טימ לופ ץרַאה ַא טימ ,סענורטס עלעדייא

 ףיוא ןוא ףיט רעד ןיא טביירש רע .ןליפעג עניימעגלַא ךיוא ןוא ןליפעג
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 רע ,טצענערגַאב טשינ ןענייז סעמעָאּפ ןוא רעדיל ענייז .סעוװנַאק עטיירב

 ןָאזָאּפַאיד ןייז .גנַאזע ג-ןשינָאפילָאּפ ַא ןוא דיל-שי"דיחי ַא ןעגניזסיוא ןעק

 טרָאװ סָאד .ליוו רע יוװ ןעגניז וצ ןעניגרַאפ ךיז ןעק רע ,םיא סע טביולרעד

 ףרַאד רע ,ןכוז טשינ םיא ףרַאד רע ,ןעּפ רעד ףיוא לָאמעלַא םיא ייב זיא

 ַא ,רערעקַא רענערָאבעג ַא זיא רע -- ןבָארג ןוא ןרעקַא ,ןעווערָאה טשינ

 ןוא רעדלעפ ,ןטייב ,דרע רעקיטש עצנַאג טייז רֶע ,רעייז רענערָאבעג

 .ןענַאטשַאב

 ןייּפ רעד טנייוו רעגַאל ןיא,

 .סעריל עקידנעקנעב ןופ

 ךייט ןפיוא הנבל

 ".סעריוו ענרעבליז ףיוא טמיווש

 ענעטכָאלפעג:ךיוה ןייק טשינ ,טעקצַאצעג טשינ ,טושּפ ,ָא-ױזַא טָא

 ענעטכָאלפעג:ךיוה טשינ יד ןיא ןוא טייק'טושּפ רעד טָא ןיא רעבָא ,תורוש

 זיא'ס .טרָאװ ןשיטעָאּפ ןופ טפַאז רעד ,עיזעָאּפ ןופ תיצמת רעד טגיל ,תורוש

 ןייק טשינ טפרַאד ריא .טייקטרעלקרַאפ ןוא טייקכעלדליב ,ליפעג ,טימעג ָאד

 ,ןײלַא ךיז ןופ ןײרַא ןצרַאה ןיא ךיז ןסיג ייז ,תורוש עקיזָאד יד ףיוא שוריּפ

 ףיוא טייטש סָאו דיל ַא ןופ ,עיזעָאּפ רעטכע ןופ דוס רעד זיא סָאד טָא

 | ,סיפ ענעגייא

 לָאמעלַא זנוא טגנערב רע ןוא טעָאּפ רעקיטכורפ ַא זיא ןרעטש םולש

 טכַארבעגנײרַא ןבָאה סָאװ ,תוריּפ רעדַאנַאק ,רעדעס ענייז ןופ ןטכורפ עיינ

 ןסעזעג טשינ זיא רע .עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא םעט םענעגייא ןוא ןשירפ ַא

 ,רעטכיד ןשידיא ןטייווצ ַא טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא'ס יו לַאערטנָאמ ןיא

 ןיא קידנציז טָאה סָאװ ,לַאגיס .י .י ,רעטכיד רעשידיא רעטבַאגַאב ַא ןוא

 טָאה רָאנ ,ל'סחנּפ 'ר ,ץערָאק עלעטעטש ןייז ןעגנוזַאב סנטסניימ לַאערטנָאמ

 ןיא טמעדעפעגניײרַא ךיז ,עדַאנַאק ןיא ןרָאבעגנײרַא ןוא ןסקָאוװעגניײרַא ךיז

 סע יו ,ןדיא-טשינ ןוא ןדיא ,ןשטנעמ יד ןופ ןוא דנַאל ןופ ןעלצרָאוװ יד

 ,טזָאלעגכרוד טשינ םענייק טָאה רע ;"םַאט רעדורב, עמעָאּפ ןייז טזייווַאב

 .טליפרעד ןוא -- טליפעג ןכעלטיא ןיא ןעזעג ןעמעלַא טָאה רע

 טשינ ךיז םי טיי רענעי ןופ טמוק סָאװ שטנעמ ַא רָאט סיוועג

 רעדָא ץערָאק ןופ ,רָאטוכ רעדָא ףרָאד ,לטעטש ןייז ןופ ןעלצרָאוװסיוא

 ןוא ,לַאערטנָאמ ןיא ּפָא גנַאל ןבעל ַא טבעל סָאװ רענייא רעבָא ,ענשעווָאלס
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 ןגעוו לָאמַאכָאנ ןוא ץערָאק ןגעוו סנטסניימ טביירש ןוא ,ללכב עדַאנַאק ןיא

 ןיא ליופ סעּפע ? סע ןעמ טגָאז יו -- זיא טשינרָאג רעמ טעז ןוא ל'סחנּפ 'ר

 ...קרַאמנעד

 רעכלעוו ,ן'לַאגיס .י .י טימ ןטיירטש וצ ,טשינ הלילח ,ָאד ןיימ ךיא

 ןוא לעלַארַאּפ ַא ןעיצ טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ,טשינ רעדייל ןיוש טבעל

 יאדווַא טמוק רעכלעוו ,ןרעטש םולש ןיא ךירטש-רקיע ןַא ןעגנערבסױרַא

 ןיִא רעדָא ןליוּפ ןיא ואווץעגרע לטעטש ַא רעדָא טָאטש ַא ןופ ךיוא

 יו רעמ דנַאל טירטּפָאדַא ןייז ןגעוו ןליפעג ענייז טָאה רע רעבָא ,עניַארקוא

 ביג ךיא ,ןענעק סע ףרַאד'מ .סעװנַאק עטיירב ןיא ןעגנוזעגניירַא לָאמנייא

 ןיא ןעלצרָאוװניײא ךיז ןענעק וצ טנַאלַאט ןקיזָאד םעד ןבָאה עלַא טשינ ,וצ

 ןוא טבעל'מ ואוו ,טקנירט'מ ןוא טסע'מ ואוו ,טניואוו'מ ואוו דנַאל םעד

 שטָאכ ,עדַאנַאק ןיא טפול יד ןוא -- טפול יד טמעטָאמ ןוא טגנערברַאפימ

 ,ןעמעטָאנײרַא יירפ ךיז טזָאל יז ,עטנוזעג ַא דָארג זיא ,עטלַאק ַא סנטסניימ

 -סיוא ןוא ןשירפרעד וצ ךיז ,ןעגנול יד ןעקנירטוצנָא סָאװ טימ ָאד זיא'ס

 רעדַאנַאק יד טָאה רע :ןָאטעג ןרעטש םולש טָאה סָאד ןוא .ףוג םעד ןכיילג

 סע ןוא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא גנובעגמוא ץרָאג יד ןוא טפול רעדַאנַאק יד ,דרע

 ןוא רעדיל ענייז ךרוד -- "קרַאמ:עיזעָאּפ , ןשידיא ןפיוא טריפעגסױרַא

 ןבעגעג סעמעָאּפ ןוא רעדיל ענייז ןיא טָאה רע סָאװ ןוקית םעד ;סעמעָאּפ

 טָאה סָאװ טעָאּפ ןשידיא ַא ןופ רעטסומ ַא יו תורודל ןביילב טעװ עדַאנַאק

 עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא טשימייהרַאפ ןוא טנגייארַאפ דנַאל טריטּפָאדַא ןייז

 ןיא ןזיווַאב טָאה ץרַאוװש .י .י טעָאּפ רעשידיא רעסיורג רעד יו טקנוּפ --

 רעדורב , ס'נרעטש םולש ןופ סױרַא םענ ךיא ."יקָאטנעק ,קרעוװ שיּפע ןייז

 | :תורוש טכַא יד טָא ,טעקוב ַא יו ,"םַאט

 ,םַאט רעדורב רעטוג ,

 טשינ ךיז רעמ רעגלַאװ

 ,ןביוטש ןיא
 ןיא טיירטש ףיוא ייטש

 ,ןביולג ןפיט

 רעדינ רעד ןופ ףיוא גייטש

 םיאיבנ טימ גניז ןוא

 ".רעדיל עקידנרָאצ יד

 לסָאי ןסייה טנעקעג ךיוא טָאה "םַאט רעדורב ,רעצרַאװש , ,רעטוג רעד
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 שיטסירעטקַארַאכ טרָאפ ןענייז תורוש יד רעבָא ,ךורב ןוא חרז ,םייח ןוא

 רעדָא לסָאי רעדורב רַאפ יוװ ,"םַאט רעדורב, ןצרַאוװש םעד רַאֿפ רעמ

 .תוישק ןגערפ ןוא "ןשטיינק , טשינ ךיז טלָאז ריא ױזַא יו -- םייח רעדורב

 ןרעוו ןטסָאמעגנָא ןעק ,"רעדיל עקידנרָאצ יד םיאיבנ טימ , ןעגניז וצ ףיוא

 ןטקירדרעטנוא ןדעי ףיוא -- ןרילָאק עלַא ןופ ןשטנעמ ןקיצנייא ןדעי ףיוא

 ...טלעוו רעד ןיא םדָא-ןב ןטריטַאולּפסקע ןוא

 ןרָאלק ןייז טימ סיוא ןרעטש םולש ךיז טנכייצ טסיאייסע ןַא יו ,רעדיוו

 קעװַא ךיז טצעז רע תעב .טייקפיטרַאפ ןוא טייקידוועעז ,הרבסה ,ליטס

 ַא טימ רענעייל םעד ןעגנַאלרעד וצ ױזַא יו טשינ רֶע טכַארט ןביירש

 טימעג ַא טימ רָאנ ,ןעילעמשטירּפ וצ םיא ידכ ּפָאק ןרעביא "ץלָאה-רעגלַאװ,

 ,ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ ענייז ןופ ץענ רעד ןיא רענעייל םעד ןעיצניײרַא ןופ

 רע .ןליפעג ןוא ןעגנומיטש עטבעלעגרעביא יד וצ ףתוש ַא רַאפ ןכַאמ וצ םיא

 עכייוו ךרוד ךייא טריפ רע רָאנ ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ןייק ןָא טשינ טגייל

 טימ ךיוא לָאמַא ןוא ,ןטייז יד ייב רעמייב ןוא ןזָארג טימ לָאמַא ,סעקשזעטס

 זיא סע .ךעלעמילב-דלעפ עיולב רעדָא עלעג ןוא ךעלעטסוק עניילק

 עטכע יד טליפ ריא .קידנגינעגרַאפ ןוא ,קידנרעלַאב ,טנַאסערעטניא

 סָאד .טייקשיריל ןוא טייקכעלטימעג ,טײקימיטשנָא ,ןָאט ןטיול קיטסיאייסע

 -- ,ןענעייל ,ןענעייל ,ןענעייל ךיז ףרַאד סע ,ייסע ַא ןופ רַאּפשנָא רעד זיא

 .ןענעייל וצ ךיז טסולג סע ןוא ךיז טליוו ייסע ןַא ס'נרעטש םולש ןוא

 ןוא טייטשרַאפ ןוא ןעק רע זַא ןרעטש םולש טזייווַאב רעטייוו

 רוטַארעטיל זַא ,ליואוו ץנַאג טסייו רע .טניימ רוטַארעטיל סָאװ טסייוו

 ןַא זיא רָאנ ,ךעלרַאב רעדָא סינ יו םיוב םענופ רעטנורַא טשינ טלַאפ

 ןכעלשטנעמ םעד ןופ ,טסיײיג ןכעלשטנעמ םעד ןופ סקואוסױרַא רעשינַאגרָא

 ,ןביירש ןפוא רערָאג ס'נרעטש םולש זיא רַאפרעד .טייקשירעפעש ןוא תוהמ

 ןוא רוטַארעטיל רע'תמא ןופ סָאמ רעד טימ ןלָאװקעגנָא ,ןעייסע ןוא רעדיל

 ,סָאמ רעקיזָאד רעד טימ ןעװַארּפס ךיז ןענעק עלַא טשינ .טסנוק רענייש

 טשינ "סָאמ-עשירעקיײטּפַא ,, ןַא זיא'ס ;לדיײיא וצ ,טַאקילעד וצ זיא יז לייוו

 טימ ןליפ יז ףרַאד'מ ,ןרעוװ ןריובעג ףרַאד'מ רעכלעוו טימ רָאנ ןגעוו וצ ףיוא

 .ןשטנעמ ַא ייב קפוד םעד טליפ'מ יװ ,ןציּפש-רעגניפ יד

 ,ןימ ןרעכעה ַא ןופ טסיאייסע ןַא ןה ןוא טעָאּפ ַא ןה זיא ןרעטש םולש

 ַא סנייז טימ קימיטשנייא טשינ טייז ריא ןעוו וליפא -- דַארג ןרעכעה ַא ןופ

 דיל ַא ןיא ךיז טייגרַאפ רֶע זַא טפערט סע .ייסע ןַא רעדָא עמעָאּפ ַא ,דיל
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 לטכַא ןַא ןיא רעדָא לטרעפ ַא ןיא ,ןָאט ןכיוה וצ ַא ןיא ייסע ןַא ןיא רעדָא

 ןוא קשח טימ ייסע ןַא רעדָא דיל ַא סנייז ריא טנעייל ללכ-ךרדב רעבָא ,רעמ

 ארומ טשינ טָאה רע -- ןגָאז וצ סָאװ קידנעטש טָאה רע לייוו ,טיטעּפַא טימ

 יד טּפַאכעגרעביא רע טָאה רעמָאט ,ןייטשרַאפ טשינ םיא ןעמ טעוװ רעמָאט

 ןדעי טימ ,טעָאּפ ןדעי טימ טפערט סָאד זַא ליואוו ץנַאג טסייוו רע ,סָאמ

 עטעסעטעג סיואכרוד ןייק ,רעביירש "עטַאלג, ןייק ָאטשינ ,רעביירש

 ,ןעּפ ַא ןוא ןשטנעמ עקידעבעל רימ ןענייז עלַא ,ןטסיאייסע רעדָא רעטכיד

 ַא ,ןזיירג טכַאמ ןזעּפ ַא .ןעּפ ַא יו רעמ טשינ טרָאפ זיא ,וליפא עטסנייפ יד

 םענופ עבט ַא טָאה ןוא סָאמ יד רעביא טּפַאכ ןעּפ ַא ,ץתועט טכַאמ ןעּפ

 זיא רבדה-רקיע רעד .ןָאט וצרעד טשינרַאג ןעק'מ ןוא ןפױלטנַא וצ רעביירש

 דוסי םעד טָא ןוא -- ןביירש ןופ דוס טּפױה רעד זיא סָאװ ,דוסי רעד

 ,תועדה לכל ןוא םינפוא עלַא ףיוא ןרעטש םולש טגָאמרַאפ

 .י .1 ,1979 ,8 לירּפַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 שטנָאר .א .י

 -- ןוא ןענעקרעד גנירג ךיז ןזָאל סָאװ ,רעטכיד יד ןופ זיא שטנָאר .א ,

 ןייק ןיא ןָא טשינ ךיז טוט רע .ךיא ןייז טימ טייג ,דיל ןייז .ןענעקרענָא

 ,םיא טליפ'מ ןוא טעז'מ ,ךוטקעד ןייק טימ טשינ ךיז טקעדרַאפ ,רעיילש

 ַא זיא גנַאלק ַא ,טרָאװ ַא זיא טרָאװ ַא ,טלעטשרַאפ טשינ ,טקעריד טגניז רע

 ,גנַאלק

 טָאה רע ןוא -- קיזומ ביל קרַאטש טָאה רע ,שילַאקיזומ זיא שטנָאר

 רעד ,ןָאינעק רעד ,רבדמ רעד ,קרַאּפ-סקנָארב ,רוטַאנ יד ביל ױזַא טקנוּפ

 ,ןזָארג ,רעמייב ,גרַאב רעכיױה רעד ,לָאט רעפיט רעד ,למיה רעיולב

 רע טגנירד גנידצלַא ןיא ,"הרוחס , ַא םיא רַאפ זיא ץלַא -- ןעמולב ,רעטעלב

 טלַארטש םיא ןופ ןוא םיא ןיא רעטכיד רעד .םישוח-רעטכיד ענייז טימ ןײרַא

 .ךיילג ףיוא ךיילג רענעייל ןטימ ךיז טלייט רע ,סױרַא

 רע רעבָא ,עקירעמַא רעקיטש טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה שטנָאר .א .י

 ַאזַא טקנוּפ זיא רע .דרע רעשיליוּפ רעד ןופ ןעלצרָאװ ענייז ךיוא טקנעדעג
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 יו טולַאב רעשזדָאל םעד טקנעדעג רע ,רעשזדָאל ַא זיא רע יוו רעקרָאי וינ

 שימייה זיא רע ,"ּפולעד-ּפול , רעגַאקיש םעד רעדָא ,ירעיוב רעקרָאי וינ יד

 זיא רע .ברַאפ ןוא ןָאט םענעגייא ןַא ,רילָאק וצ םיא טיג סָאד .טרָאד יא ָאד יא

 ןוא ןָא טקעמש חירה-שוח ןייז ,טבעל רע ואוו רעטרע יד טימ ןדנובעגסיוא

 .ןייא סע טּפַאז רע

 עטעקצַאצעגסיוא ןייק טשינ זיא דיל ַא ןעמעוו ייב רעטכיד ַא זיא שטנָאר

 ,ךיא ןייז ןופ ןוא ןבעל םענופ קיטש ַא ,לייט רעשינַאגרָא ןַא רָאנ ,"על'הזוזמ ,

 זיא רע ןוא ,ןצַאז ,רעטרעוו ענייז ןיא ,תורוש ענייז ןיא ןײרַא ךיז טלמעלפ רע

 טימ ,ןטקנוּפַארטנָאק ןוא סעגופ טימ דיל ַא ןרירטסעקרָא וצ תלוכיב

 ןוא ,דיל ַא ןופ ליוו רע סָאװ יונעג סייוו רע .ןטייקידװעגָאז ןוא עידָאלעמ

 ,לקיטרַא ןשיטסילַאנרושז ןכעלנייוועג ַא ןופ רײדַא ייסע ןַא ןופ ךיוא ױזַא

 ןעּפ ןייז .טייקיניזטסואווַאב ןוא הנווכ טימ שיט-ביירש םּוצ וצ טייג רע

 ןייז סָאוו טביירש רָאנ ,"סעקלעשזָאק , ןייק טשינ טכַאמ ,טשינ ךיז טשטילג

 ַא ןופ טרעוו םעד טסייוו רע .טמענַאב חומ רעד סָאװ ,םיא טריטקיד ץרַאה

 רֶע .ליפעג ןוא ץרַאה טימ ,שטנעמ טימ ,ןבעל טימ ןדנובעג זיא דיל ַא זַא ,דיל

 ,םירבא עלַא טימ ףייר ןוא קיטייצ ,טרובעג ןלופ םוצ זיב דיל ַא סיוא טגָארט

 .רענעייל םוצ ןוא -- ךיז וצ תוירחא טימ רעטכיד ַא טייטש דיל עדעי רעטניה

 ַא ,םייח-חור ַא םיא ןבעג ,רענעייל םעד ןביוהרעד ףרַאד דיל ַא זַא סייוו רע

 ַא רָאנ ,"גנַאזעג רעקידלגיופ-רעיירפ , ןייק טשינ .רעלק-רָאנ ַא ןוא רעלק

 ,המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ,םיקמעממ טמוק סָאװ גנַאזעג

 ןופ ןעז ןעמ ןעק סָאד ,טרענרעד ןוא ןגיוצרעד ןץ'שטנָאר טָאה שזדָאל זַא

 םענופ טנווייל ַא -- "עשטלַאס ןוא קעטָאמ , ןַאמָאר םענעלָאמעג טוג ןייז

 טָאה ןַאמָאר ןקיזָאד םעד טימ .ןלױּפ ןקיד'המחלמירַאפ רעד ןיא ןבעל ןשידיא

 רעקידלּפַאצ ןופ רעביירש ַא יו ךיוא חוכ ןייז טרירטסנַאמעד שטנָאר

 םעד ןופ .טעָאּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא יווװ רָאנ טשינ .עזָארּפ רעקידעבעל

 טנַאקַאב םיטניא זיא רעביירש רעד זַא ,ןעמ טעז ןבעל ןשידיא םענעלָאמעג

 -גָאט יד טימ ,הביבס רעשידיא רעטלצרָאוװרַאפ רעד טימ ,ןדלעה ענייז טימ

 ,טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו ןפמַאק ערעווש ןוא ןדייל עכעלגעט

 סָאװ ,רעטסקינייווניא ןַא יו רָאנ רעקיטייז ןייק יו טשינ טביירש רע

 -סיוא זיא רֶע עכלעוו טימ ,ןעניױשרַאּפ עטנכייצעג ענייז טירט-סופ ךָאנ טייג

 רעקיטש ע'תמא סױרַא טלַארטש ןַאמָאר םעד ןופ .ןדנוברַאפ ןוא ןדנובעג

 ןוא ןטקילפנָאק עפרַאש ,טײקמערָא רערעטיב ןופ ןעגנַאלק ,טייקטייצ ,ןבעל
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 ןוא םינצבק ,טייקכייר ןוא תולד ןשיווצ גירק רעקיביײא רעד ,ןסױטשנעמַאזוצ

 ...תוגאד ןוא ןגרָאז סמענעי ןופ ןסיוו טשינ ןליוו עכלעוו ,םיריבג

 ןוא רעדיל סע'שטנַאר ןרילעּפַא רימ וצ זַא ,ןגָאז ָאד לעוו ךיא זַא

 סע'שטנָאר ."טײקשיאיײטרַאּפ , ןיא ןקידלושַאב טשינ רימ ריא טלָאז ,סעמעָאּפ

 יײטשרַאפ ךיא סָאװ ,ךַארּפש ַא ףיא רימ וצ ןדער סעמעָאּפ ןוא רעדיל

 רימ וצ טעז דיל ַא ןופ המשנ יד :םעטָא םעד ,סלוּפ םעד רעמ ליפ ,רעסעב

 רעבירַא טגעוװ רימ ןיא ןגנמ רעד .רעקידרעבליז ,רערָאלק ,רערעטיול סיוא

 ...םישוח ןוא ןסָאמ ערעדנַא עניימ

 רַאפ שוח רעד סיוא ןצנַאגניא רימ טלעפ סע זַא ,טשינ יאדווַא טניימ סָאד

 רעד .םעטָא ןיימ ןוא טפול ןיימ ,טיורב ןיימ זיא עיזעָאּפ רעבָא ,עזָארּפ

 ףיוא תעב ,ךיילג ךימ טעּפעשטרַאפ עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא ןופ םעדָאפ

 ,רונש ןקיטכיר םעד "ּפַאכ , ךיא זיב ןעגנערטשנָא רעמ ךיז ךיא ףרַאד עזָארּפ

 רעטכיד ַא יו :רעטכיד םעד ץשטנָאר וצ רעטנעענ ךיז ךיא ליפ רַאפרעד

 ,טייז ןייז ףיוא ןענואוועג ךיילג ךימ רע טָאה

 ,ץשטנָאר ןיוש ןעק ךיא גנַאל יוװ טַארוקַא ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק ךיא

 ךיא ןוא על'הנח .טייצ עגנַאל ַא ןיוש םיא ןעק ךיא זַא ךיז טכַאד רימ רעבָא

 רעדָא ,לָאה יגענרַאק ןיא ןטרעצנָאק וצ ןענעגעגַאב םיא טימ טפָא ךיז ןגעלפ

 וינ ןיא רעביירש עשידיא עטליײצעג יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .לָאה:ןוַאט

 ןגעלפ עכלעוו ,רעגרעב .א ,יקסניּפ דוד ,ןײטשטַאלג בקעי ייז ןשיווצ ,קרָאי

 לייוו ןוא .ןעלּפמעט-קיזומ עקיזָאד יד ןיא ןטרעצנַאק יד ןכוזַאב טפָא ץנַאג

 ןענעק וצ ףיוא תוניבמ טרָאס עסיוועג ַא טלקיװטנַא עקַאט רע טָאה ױזַא

 ַא ,רעטסעקרָא ןַא ,קרעוו שילַאקיזומ ַא ,טרע צנָאק ןשילַאקיזומ ַא ןצַאשּפָא

 ,..ןײרַא "לטניּפ , ןיא לָאמעלַא טשינ טפערט רעע ןעוו וליפַא -- טנעגיריד

 וצ ,ןשזַאטנָאמ עטנַאסערעטניא לָאצ ַא ןפַאשעג טָאה שטנָאר .א .י

 ערעדנַא ןשיווצ ,קיזומ ןבירשעג ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עכלעוו

 ןוא רעדיל עלעניגירָא ענייז ןופ עקינייא וצ .ךוַאר השמ ,ץפח רימידַאלוװ

 ןייז .רעפייש בקעי רענעברָאטשרַאפ רעד קיזומ ןבירשעג ךיוא טָאה סעמעָאּפ

 עניב-טרעצנָאק רעד ןופ ּפָארַא טשינ טייצ עגנַאל ַא זיא "רעריפ רעזנוא , דיל

 ענעטָארעג ַא זיא קיזומ ס'רעפייש יוװ טקנוּפ ,דיל ןטָארעג ַא זיא סע ןוא --

 זיא ,טײצרַאי ס'נינעל ןרעייפ טגעלפי'מ ןעוו ,ןרָאי עקילָאמַא .עיציזָאּפמָאק

 סרעגניז יד .םַארגָארּפ ןפיוא עטשרע יד ןעוועג לָאמעלַא "רעריפ רעזנוא,

 ןוא טפַאשביל סיורג טימ ןעניז דיל סָאד ןגעלפ ןרָאכ-סקלָאפ יד ןופ
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 ןבָאה סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ערעדנַא ךיוא .םזַאיזוטנע ןוא קשח ,גנורע רַאפ

 לכימ ,בולָאג ןָאמָאלָאס ייז ןשיווצ -- רעדיל סע'שטנָאר וצ קיזומ ןפַאשעג

 רעשידיא רעד ,סָאװ:סָאװ .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא ןוא טרַאבלעג

 קיטליגכיילג טשינ םיא זיא ןוא ןעזרַאפ טשינ םיא טָאה רָאטיזָאּפמָאק

 .ןעגנַאגעגיײיברַאפ

 רע לייוו רַאפרעד עקַאט -- רעדיל ענייז וצ קיזומ ןביירש ךיז טזָאל סע

 טנַאה ןייק ןגיילוצ טשינרָאג ףרַאד רָאטיזָאּפמָאק רעד .שילַאקיזומ ןײלַא זיא

 עשידיא קיצניוװ יד ןופ זיא שטנָאר .ןײלַא ךיז ןביירש ןטָאנ יד ,טסקעט זייז וצ

 עקירעביא ןייק םיא ייב ָאטשינ ,לקשמ ןטימ טיהעגּפָא זיא סָאװ ,ןטעָאּפ

 .דיל ַא ןופ גָאו יד ןוא סָאמ יד סייוו רע ,סעבליז

 םעד ןופ ןטרָאג ןיא ריצַאּפש ַא "ןּפַאכ , וצ טוג זיא ץשטנָאר טימ ,ָאי

 ענירג טימ ,תוחיר עקַאמשעג טימ לופ זיא רֶע .עמעָאּפ ןוא דיל ןשידיא

 וצ טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע .ןעמולב ןוא רעמייב ענייש טימ ,רעטעלב

 ַא ןופ גנַאזעג סָאד ןוא םולב יד ,דלעפ סָאד ןוא םיוב רעד ,רוטַאנ יד ןעגניזַאב

 עסיורג ןיא ייס ןוא רעדיל ערענעלק ןיא ייס ,ןטפַאשדנַאל ,ןשזַאזייּפ ,לגיופ

 זיא ,"ןטעב םוצ יו עטײרּפשעגסיױא סמערָא טימ במעד רעטלַא ןַא , .סעמעָאּפ

 ןקידעבעל ַא ןופ טנעה ייווצ יו קיטכיוו ױזַא טקנוּפ ןעוועג ץ'שטנָאר רַאפ

 טעָאּפ ןרַאפ זיא ,"טעקוב ַא יו זעיצַארג ןגייווצ טימ םיױב-ּפילוט ַא, .ןשטנעמ

 -ּפַאש עשלדיימ ןופ טנעה יו זעיצַארג טנַאסערעטניא ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 ןטעלג ןוא ךיז ןזדלַאה סעטסוק עגנוי יד טרָאד ןוא ָאד ןוא , .סנירעטעברַא

 סע טעז ןוא דיירפ טימ דרע יד טלעווק'ס ןוא טפעהַאב סנירג טימ סנירג ןוא

 -רעסַאו עקידוועמעש ןוא לפַאטשעג ןיא ןזלעפ יד עטעסעטעג ךיז ןסיורג

 ןיא טָאה ךיז טפיטרַאפ רָאּפ ַא ךעלעטנע ןוא זָארג ןשיווצ ןעלזיר ןלַאפ

 -- .יזָאה ַא סױרַא טגנירּפש סע טניריבַאל םענירג ַא ןופ ןוא לּפַאלּפ-לגייפ

 סעּפורג ןענַאטשעג ןגיױא ס'רעטכיד םעד רַאפ ןטלָאװ סע יוו ךיילג

 ןיא טפעהַאב קרָאי וינ ןיא וינעווע רעטעביז רעד ףיוא ץעגרע רעטעברַא

 דרע יד טלעווק'ס ןוא , ןפמַאק ןוא טעברַא רעייז וצ ץתוכייש ןיא ןסעומש

 ץתוכייש עטנעָאנ ערעייז ןופ ,דייר עטרעדירברַאפ ערעייז ןופ "דיירפ טימ

 ןיא ןזללעפ וצ עטעסעטעג ךיז ןסיורג סע, ןוא ןטייווצ ןטימ רענייא

 יו שטנעמ רעד ױזַא יונעג ,ןסערעטניא עמַאזניימעג ערעייז ןופ "לּפַאטשעג

 הריתס םוש ןייק ."םיוב-ּפילוט , רעד ןוא "במעד רעטלַא , רעד -- רוטַאנ יד
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 ױזַא ןוא -- סנייא טימ סנייא ןענייז שטנעמ רעד ןוא רוטַאנ יד ,ָאטשינ זיא

 ,ןביילב קיבייא ייז ןלעוװ

 "רבדמ ןיא , עמעָאּפ רעסיורג ןייז ןיא שטנָאר יוו רימ טלעפעג רעבירעד

 ןוא ןוחטב ,ןביולג ,םזימיטּפָא ןופ עװַאטקָא רעד ףיוא טקידנערַאפ טָאה

 :טפַאשביל

 + ,ןעמוק טעוװ רבדמ רעיינ ַא,

 ,טפַאה טימ ,גנונעפָאה טימ ,ןביולג טימ

 ,ןעמענַאב ןגרָאמ םעד ןוא טנייה םעד טעוװ רע

 ."טפַארק ןוא רעיוד טימ ,טפַאשביל טימ

 .י.נ ,1079 ,18 .בעפ ,"טייהיירת ןגרָאמ ,

 ?ןירג קיּבייא , -- ןירג רעּב

 .עניַארקוא ןופ טמַאטש רע סָאװ ,ןיילַא

 זיא סָאוװ ,ןילָאװ רעדָא עילָאדָאּפ ,עניַארקוא ןופ דיא ַא וצ

 רעמ ךיא ליפ ,ווָארעיטעיט ןוא רעטסעינעד ןכייט יד םורַא טעטש יד ןיא ןריובעג

 ,ןרַאגנוא ,עינעמור ,ןלױּפ ,דנַאלסור-סייוו ןופ דיא ַא טימ יוו ,טפַאש'הבורק

 זיא סָאד טָא רעבָא ,"שיטסיניווָאש , זיא'ס זַא סייוו ךיא .עטיל רעד ןופ יצ

 ..סע

 ,שיסור ,שיאערבעה טוג ןעק רע ,ןדמל ַא רעביירש ַא זיא ןירג רעב

 ךָאד זיא שידיא ןופ .ייווצ רעדָא ךַארּפש ַא ךָאנ רשפא ןוא -- שילגנע

 ןענעק טשינ ןוא רעביירש רעשידיא ַא ןייז ןעמ ןעק יו ,םורָאװ ,טדערעגּפָא

 עשידיא עקינייא ןופ סייוו ךיא ,ןביילב סע לָאז זנוא ןשיווצ ,םגה ?שידיא ןייק

 ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא ,ןעּפ רעד טימ ךעבענ "ןעלמַאטש , סָאװ ,רעביירש

 ...ןסיוא

 רעשידיא רעד ןיא ,טרָאװ ןשידיא םעד ןיא רעטבילרַאפ ַא זיא ןירג רעב

 םעיינ ןדעי טימ ךיז טיירפ רע .רעביירש עשידיא ןיא ךיוא ןוא ,רוטַארעטיל

 רעביירש ןוא רעכיב וליפא -- רעביירש ןשידיא ןדעי טימ ןוא ךוב ןשידיא

 ןייז ."רדח, ןייז ןופ ןוא "קַאמשעג , ןייז "לכאמ , ןייז טשינ ןענייז עכלעוו

 טימרעד ןיוש טנעָאנ רימ ןיא ןירג רעב זַא ,ןגָאז וצ טשינ ךיז םעש רי א
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 רַאפרעד ,טשינ ץענערג ןייק ךיז וצ טָאה טרָאװ ןשידיא םעניא טייקטבילרַאפ

 ןדעי טימ ,רעביירש ןדעי טימ ּפָא ךיז רֶע טיג רעבירעד ,ךס ַא רֶע טנעייל

 טעוװ ןביילב זַא ,ןייגרַאפ טעוו עטכעלש סָאד זַא ,טסייוו רע .שטנעמ-ןעּפ

 ַא ןופ ךוב טוג ַא טנעייל רע זַא ןוא .ענייפ סָאד ,עלעדייא סָאד ,עטוג סָאד

 םיא טמוק סע זַא טליפ'מ ןוא טעז'מ .רעשל-ןיא דיירפ ןייז זיא ,רעביירש ןטוג

 .ןופרעד טנוזעג קיטש ַא וצ

 :רוטַארעטיל ַא ןוא טעָאּפ ַא :דחי:םג ,ןכַאז עדייב זיא ןירג רעב

 ייווצ יד טימ טפָא רָאג סױרַא טמוק רע ןוא ,"עילָאד , ןייז זיא סָאד .רעקיטירק

 ריא טנעייל טָא ןוא ,עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא סנייז ריא טנעייל טָא ."סָאדערק,

 ,ןקיטירק:רוטַארעטיל ענייז ןיא ייס רעדיל ענייז ןיא ייס .קיטירק ַא סנייז

 יד טצנַאלפרַאפ טָאה ט"שעב רעד סָאװ ,"ץוצינ , ַא ,תובהלתה ַא ריא טליפ

 טימ ,גנורעטסייגַאב ַא ,עילָאדָאּפ ןיא םירפס-:רכומ עלעדנעמ ןופ השורי

 ןוא ,רעדיל עווערַאּפ ןייק טשינ טביירש רע .טימ ךייא טסייר רע רעכלעוו

 ,ןעּפ רעקיטפַאז ַא טימ רעביירש ַא זיא רע .ןעייסע עוװערַאּפ ןייק טשינ ךיוא

 ךס ַא טייג ןוא רעטסעינד ןופ סעילַאװכ יד יוו ךיז יז טשיורעצ טפָא סָאװ

 .קיגרעב ןוא ןירג:קידעװַאּפ זיא רע ...סעגערב יד רעבירַא לָאמ

 רָאנ ,עגורַאי ןופ טשינ טמוק רע זַא ןריואוושעג טלָאװ ךיא .קידעקסלָאדָאּפ

 -ּפָארַא טשינ ןצנַאגניא ךיז ןופ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןײלַא ץעינעמַאק עמַאס ןופ

 ,ץעינעמַאק ,ןטייצ עשירעשרעה ענעי ןופ ,רעיילש ןשיקרעט םעד ןפרָאװעג

 עטסנעש יד טעמכ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עילָאדָאּפ ןופ טָאטש :טּפױה יד

 ףיוא ןייז עיּפשמ קרַאטש ןעק סָאװ טָאטש ַא זיא ,עניארקוא ןופ טנגוי עשידיא

 םעד טוג ןוא ליואוו זיא ריא טימ ןָא ךיז רעק'מ זַא .רעטקַארַאכ סנשטנעמ ַא

 טימ ןשטנעמ ַא רַאפ .ןעמענוצרעביא ךיז סָאװ טימ ָאד זיא סע ,ןשטנעמ

 ,הכרב-לזמ ַא יאדווַא טָאטש ַאזַא זיא ,טּפיױהרעביא טנַאלַאט

 רעד ףיוא ןריובעג זיא רֶע סָאװ ,שטנעמ רעקיד'לזמ ַא זיא ןירג רעב

 יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה רעכלעוו ,דרע רעניארקוא רעצרַאװש רעטעפ

 ,ט"שעב םעד ןופ "ךוד , םעד ,רעטסעינד ןופ שיור םעד ,עילָאדָאּפ ןופ תוחיר

 םענופ טײקמערַאוו ןוא טייקיצרַאה רעד ןופ ,ץעלעדנעמ ןופ המכח יד

 ןרָאג ןייז ןיא ןוא עיזעָאּפ ןייז ןיא רכינ קרַאטש זיא סָאװ ,דיא רעניַארקוא

 -סױרַא טציא זיב ןיוש טָאה ןירג רעב רעכיב לפיוו טשינ סייוו ךיא .ןביירש

 ןיא רָאנ ,תומכ יד ןיא טשינ ,רימ סע טייג לָאצ רעד ןיא טשינ רעבָא ,ןבעגעג

 ךוב ןייז .ייז ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,ןכות םעד ןיא ,תוכיא יד
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 ַא -- 'ותליהת ןכ ומשכ, עקַאט זיא "ןירג קיביײא, ,לשמל ,רעדיל

 טגיל ,טרָאװ ןשירעטכיד ןופ םעטָא רעד .תועדה-לכל ןעמָאנ רעטקיטכערַאב

 רעד .גנילירפ ןיא עקנָאל ענירג ַא יו ,לטעלב ןדעי רעביא טײרּפשעגסיױא

 זיא'ס .ענייז עמעָאּפ רֶעדָא דיל ןדעי ןופ סױרַא טגניז ,יווװ רעד ןוא סָאװ

 -- טכַארּפ ןרָאג ןייז ןיא טעָאּפ םעד טליפ ןוא טעז ריא .אלמ-הּפב עיזעָאּפ

 טָאה ריא .קנַאדעג ןוא רָאּפַאטעמ ןקיטכיר ןטימ ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןטימ

 .יעבדכ -- םענייאניא גנידצלַא

 :טגניז ןירג רעב

 ,ןסיוו ןופ םיוב רעד זיא קינוז קיביײא,

 -- ןסירעצ טרעוו ןטסגנַא ןופ ץרַאה ןייד ןעוו
 ,ןסיוו ןופ טכורפ יד ךיד טעװ ןלייה

 !ןרעל ,רעדורב ,ןרעל

 טנרעל סָאו םעד ןופ דיירפ יד

 ".ןרעטש יד יו ךָאנ רעלעה טכיול

 ,ןצַאז ערָאלק עקיד'הנשמ ןיא ,טעשטומַאלַאברַאפ טשינ ,ָא-יױזַא טָא

 טכיול , סָאװ ,ןסיוו ןופ ,ןענרעל ןופ טרעוו םעד רענעייל םעד רע טשטייטרַאפ

 ,"ןרעטש יד יו ךָאנ רעלעה

 :לייוו ,טגָאז רֶע סָאװ םעד ןיא טביולג רע ןוא

 :ןביור רימ ןופ ןעמ ןעק ץלַא;

 ,געט עניימ ןופ ימ יד

 -- טכענ עניימ ןופ ור יד

 ",ןביולג ןיימ טשינ רָאנ

 רע לייוו ,טכיל ןייז ,"שאה-דומע , ןייז ,הרונמ ןייז ,הרות ןייז זיא ןביולג

 ןייז טימ ןָא ךייא טקעטש רע .המשנ ןוא ןצרַאה ןייז ןיא ןמאנ-שיא ַא זיא

 ַא םיא ךרוד טרעוו ריא :עיזעָאּפ וצ עביל ַא טימ ןָא ךייא טליפ ןוא ןביולג

 ,טעָאּפ ַא דצמ וטפיוא רעקידנכיירג-טייוו ַא זיא סָאד .רעדיל ףיוא רעשַאנ

 רעשיצַאזָארּפ ַאזַא ןיא קידנבעל .ןריצלָאטש געמ ןוא -- ןעק רע ןכלעוו טימ

 ךיז טקנירט רענעייל רעד .ךס ַא רָאג וטפיוא ַאזַא טניימ ,טייצ רעשיטָאַאכ ןוא

 .עיזעָאּפ ןענעייל םוצ טקריװַאב טרעוו ןוא ןליפעג עכעלרעדנואוו טימ ןָא

 רעד ךיוא רָאנ ,ןע'נירג רעב ייב ןײלַא טרָאוװ עשיטעָאּפ סָאד רָאנ טשינ זיא'ס

 ןטכַארטרַאפ ןוא ןטכַארט וצ רענעייל םעד טכַאמ סָאװ ,קנַאדעג-רעשיטעָאּפ



 ינדרי יכדרמ 2060

 -ןשיטעָאּפ ןוא טרָאוװ:ןשיטעָאּפ ןייז טימ ןײרַא ךיז טסיג ןירג רעב .ךיז

 רע .טרעכיײרַאב םיא ךרוד טרעוו רענעייל רעד ןוא ,רענעייל םעניא קנַאדעג

 ןסיוו טימ ,גנומענַאב ןוא ןעגנואעז טימ ,טסײג ןוא טסוג טימ ןָא ךייא טליפ

 | ,טפַאשטנעק ןוא

 זַא ,ךיז רַאפ סַאלק ַא זיא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל רעד ,רעדיוו ,ןירג רעב

 ןגעוו רעדָא ךוב ַא רעביא ייסע ןַא רעדָא קיטירק ַא ענייז רעביא טנעייל ריא

 רעייא סיוא טרעטיירב רע ,רעטשירפרעד ַא סױרַא ריא טמוק ,רעביירש ַא

 ןוא רעכיב וצ קַאמשעג םעד ךייא ןיא ןייא טצנַאלפ ןוא רוטַארעטיל ףיוא קוק

 ןיא ,רעכיב ןיא טבילרַאפ זיא ןײלַא רע לייוו ,רַאפרעד זיא'ס .רעביירש

 טימ זיא ןבעל-ןוא:בייל ץנַאג ןייז יו טליפ ריא .רוטַארעטיל ןיא ןוא רעביירש

 -יינ ןדעי טימ ףױא שממ טבעל ןוא טמעטָא רע זַא ;ןדנוברַאפ םעד

 ןוא תובהלתה ןייז טימ ןָא ךייא טקעטש רע .רעביירש ןוא ךוב םענענישרעד

 ךוב ַא זַא ,ןטכַארט ןָא ךיז ייב טבייה ריא .טרָאוװ םענעבירשעג ןרַאפ טיטעּפַא

 ,טסייג ןוא תוהמ סנשטנעמ ַא ןופ טכורפ יד רָאנ ,סָאװיבַא סעּפע טשינ זיא

 רעקיטכיוו ַא רָאנ ,"קינסַאּפעטסוּפ , ַא סעּפע טשינ זיא רעביירש ַא זַא ןוא

 ,טײקמַאזקרעמפיוא טנידרַאפ סָאװ טפַאשלעזעג רעד ןיא שטנעמ

 רעדָא ךוב םענענישרעד -יינ ןדעי ןגעוו ןגָאז טשינ סע זןעמ ןעק יאדווַא

 םעד ןופ אדבוע יד טײטשַאב םעד ןיא עקַאט רעבָא .רעביירש ןדעי ןגעוו

 ןייז ןוא ךוב םעד ןטכױלַאב ןוא ןכַאמ רָאלק זנוא ףרַאד סָאװ ,רעקיטירק

 ַא יו ,ןפוא ןקידנרעלַאב ַא רעייז ףיוא ןירג רעב טוט סָאד ןוא .רבחמ

 ןוא ךַאװ רעד ףיוא טייטש רעכלעוו ,רמוש רנעבעגעגרעביא רעיירטעג

 סָאד זַא ,ןָא ןעמענ רימ .גנוניימ רעקיד'תוירחא ןייז טימ זנוא טימ ךיז טלייט

 .רע טניימ -- טביירש רע סָאװ סָאד ןוא רע רעביירש טניימ רע סָאװ

 ןגרָאמ , רעד ןופ רענעייל יד ןשיווצ ןפַאשעגנייא ךיז רע טָאה רַאפרעד

 רע סָאװ גנידצלַא וצ יורטוצ ,"ןעגנולמַאז , ,"רוטלוק עשידיא , ,"טייהיירפ

 ןייז -- ןופרעד :רענעיל יד ייב טײקטבילַאב ןייז -- ןופרעד .טקורד

 ,דובכ ןוא ץרא-ךרד סױרַא טפור ןעמָאנ ןייז .רענעייל םייב טײקרעלוּפָאּפ

 .י נ ,1979 ,13 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ַא ,ענשעווָאלס ןיא ןרָאוװעג ןרָאבעג זיא ינדרי (יכדרמ -- לטָאמ) .

 ,רימָאטישז ןופ טייוו טשינ ,עינרעבוג רענילָאװ ןיא עלעטעטש ןיילק

 טשינ ריר ןייק ךיז טָאה סָאװ עמַאמ ַא ייב ,דנַאלסור ,עניַארקוא ןיא

 -ארמג ַא ,טחוש ַא ןטַאט ַא ייב ןוא ,על'השעמ ַא ןָא ןוא םַארג ַא ןָא ןָאטעג

 יירד עקיבלעז יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,הליפת-לעב ַא ןוא דמלמ

 .עקירעמַא ןיא קידנעייז ךיוא -- ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,תוסנרּפ

 טנרעלעג טָאה ,ןפור םיא טגעלפ'מ יוװ ,עלעטַאמ ,רעקיטכיר -- לטָאמ

 ןוא ,לטעטש ןופ רערעל ןוא םידמלמ עטסעב יד ייב ,םירדח עטסנייפ יד ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןוא ארמג ,ך"נת ףיוא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא

 ןייק קידנעמוק טשרע טנעקַאב ךיז רע טָאה רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ

 -רעד ַא ןגָארקעג יינספיוא טָאה רע ואוו ,רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא ,עקירעמַא

 :שילַאקיזומ ַא ךיוא ןוא ,עשילגנע ןַא ײס ,עשידיא ַא ייס -- גנואיצ

 .עשיטַאמַארד

 רֶע זיא 1929 ןיא טשרע רעבָא ,גנוי רעייז ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע

 רע תעב ,ןעגנַאפעגנָא טָאה רע ןעוו ,רעביירש רעלענָאיסעפָארּפ ַא ןרָאװעג

 רעד ןיא ,ןרעטשינ ןוא ןכוז ,ןענרעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה

 ַא .ץטַאק השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ

 ןוא הניגנ רעשידיא ןגעוו ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ ןוא ןעגנולייצרעד ץוח

 ןעמָאנ םעד) ןַאמרעש לטָאמ ןוא .מ ןעמָאנ םעד רעטנוא קיזומ רעניימעגלַא

 ןיא רע טָאה (לארשי-ץרא ןיא קידנבעל רעטעּפש ןעמונעגנָא רֶע טָאה ינדרי

 -עזייר ןוא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא "טלעוו עשידיא ,, רעד

 יד טנכערעגניײרַא ,עּפָארייא ןיא ןכוזַאב יירד ענייז ןופ סעיצנעדנָאּפסע רָאק

 ,עקירפַא-ןופצ ןיא ןכוזַאב ייווצ ,ירּפַאק ןוא רַאטלַארביג ,ארעדַאמ ןעלזניא

 .שארב לארשי:ץרא טימ טנעירָא ןטנעָאנ םעד ןוא

 ןַאמרעש לטָאמ ןעמָאנ ןרעטנוא ינדרי יכדרמ טָאה 1920 בױהנָא ןיא

 םעניא ןעוועג זיא סָאד :עניב ַא ףיוא טירטסױרַא ןטשרע ןייז טכַאמעג

 רעכעלטנגוי ַא ןיא רָאיטקַא ןַא סלַא עיפלעדַאליפ ןיא "רעטַאעט ןַאסביג,
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 עשידיסח, ןעמָאנ ןטימ עטערעּפָא ןַא ןיא ,לָאר-גנַאזעג רעשיטנַאמָאר

 ןייז ןרָאוװעג טליּפשעג ךיוא ךָאנרעד זיא רעטַאעט ןקיבלעז םעניא ."סיקנעי

 ,"ףָארטש עקיבייא יד , ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארדָאלעמ ענעבירשעגנָא ענעגייא

 "ץרעירַאק-עשירעליּפשיוש , ןייז .טליּפשעגטימ ךיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןטימניא גנולצולּפ ךיז טָאה רע לייוו ,לייוו עצרוק ַא זיולב ןטלַאהעגנָא טָאה

 קירוצ ךָאנרעד זיא רע .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא

 -קירוצ רעדיוו םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא זיא ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג

 סלַא טויבעד ןטשרע ןייז טכַאמעג ינדרי יכדרמ טָאה 1926 ןיא

 לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא טימ קרָאי-װינ ןיא רעגניז-טרעצנָאק

 ףיוא טויבעד ןייז רע טכַאמ ךָאנרעד ךיילג .תוליפת עשי'נזח ןוא ןעגנַאזעג

 ץינַאּפמָאק רָאטקיװ רעד ןופ ןדַאלעגנייא ךיוא טרעוו ןוא ,ָאידַאר רעד

 .תוליפת עשי"נזח ןוא רעדיל לארשי:ץרא סדרָאקער ןיא ןעגניזוצניײרַא

 ,ַאקעד רַאפ סדרָאקער ןיא ןעגניזוצניירַא ןטעברַאפ ךיוא רע טרעוו רעטעּפש

 זיא רע סָאװ רַאפרעד .רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא סוָאמיעפ ןוא ׁשַא

 ייס עקירעמַא ןיא ןעגנַאזעג לארשי:ץרא ןעגניז וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 -ןײרַא ייס ןוא ןָאפַארקימ-ָאידַאר םייב ייס ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא

 רעד, ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג רע זיא ,סדרָאקער ןיא ןעגניזוצ

 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאוװעג זיא עכלעוו ,עמריפ ַא -- "רעגניז רעניטסעלַאּפ

 ןעוועג זיא רע .דנַאלסיױא ןיא ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ץנַאג רעביא זיולב טשינ

 טמירַאב-טלעוו סָאד דרָאקער רָאטקיװ ַא ןיא ןעגניזוצניירַא רעטשרע רעד

 ."רעלעס טסעב , ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"תולילה םיפי, :דיל ענערָאװעג

 ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ טנווָא ןשילַאקיזומ:-שירַארעטיל ַא ףיוא

 ןיא ןטָארטעגפיוא זיא ינדרי יכדרמ ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ,"לּפמעט רָאביײל , ןיא

 ךיז רע טָאה ,ןעגנַאזעג לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא ןופ םַארגָארּפ ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןילדע םַאיליו "גָאט , ןופ רָאטקַאדער ןטימ טנעקַאב

 ַא ןביירש וצ ןדַאלעגנייא םיא טָאה רע ןוא ,טנווָא םענופ רעציזרָאפ רעד

 -רעד טרעוו רע .קיזומ רענײמעגלַא ןוא רעשידיא רעביא ןעלקיטרַא עירעס

 ןייז ,"גָאט , ןיא רעקיטירק-קיזומ ןוא רעביירש-"רושטיפ , רעקידנעטש ַא רָאנ

 רעד ךרוד .רָאי קיצנַאװצ עגרַאק ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשטעברַאטימ

 -קיטנוז ןוא עקיד'תבש יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ינדרי טָאה טייצ רעקיזָאד



 ּש ןציטָאנ עשיפַארגָאיב

 ןוא רעשידיא ןגעוו סעירעס עצנַאג טקורדעגּפָא "גָאט , ןופ ןרעמונ עקיד

 ָאּפמָאק עטסואווַאב:טלעוו ,םינזח עטמירַאב ןגעוו ,קיזומ רענײמעגלַא

 ןעלקיטרַא סעירעס ,ןזָאוטריוװ ײלרעלַא ,עשידיא-טשינ ןוא עשידיא ,סרָאטיז

 -עזייר ,יײװדָארב ןופ ןרָאיטקַא ןוא "סרַאטס רעדואווילָאה , עטמירַאב ןגעוו

 ,יַאוגורוא ,ליזַארב ,ַָאקיסקעמ ןיא ןכוזַאב ענייז ןופ ןעגנוביײרשַאב

 רענַאקירעמא-םורד ןוא -לַארטנעצ ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא ַאבוק ,עניטנעגרַא

 רעד ןוא גנעל רעד ןיא ןרָאּפעגסיױא לָאמ רעקילדנעצ ךיוא זיא רע .רעדנעל

 טזָאלרַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טיירב

 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טעברַאעגטימ טייצ לקיטש ַא רע טָאה ,"גָאט, םעד

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא ךָאנרעד ,סעבַאגסיוא עקידקיטנוז יד רַאפ ןבירשעג

 -וינ, לַאנרושז ןשירַארעטיל םעניא טעברַאעגטימ גיסעמלגער רעטעּפש

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאוװעג רךָאנרעד זיא ןוא "טַאלבנכָאו רעקרָאי

 .לַאנרושז

 רעקרָאי-וינ ןייז ןופ ןדעררעביא טזָאלעג ךיז ינדרי יכדרמ טָאה 1940 ןיא

 ןופ זיא רע רעכלעוו טימ ,"ָארויב טסיטרַא לענָאשענ, רעד ןופ ,רעשזדענעמ

 בילוצ) לָאז רע זַא ,ןדנוברַאפ ןעוועג קרָאי וינ ןיא ןָא טירטסױרַא ןטשרע ןייז

 (טכַאמעג ןבָאה סדרָאקער עשינזח ענייז סָאו גלָאפרעד ןסיורג םעד

 עסיורג ןיא תוכוס ןוא ,תועובש ,חסּפ ,םיארונ:םימי ןענווַאד וצ ןעמעננָא

 רעקיזָאד רעד ןוא ,(עקירעמַא ןיא גהנמ רעד זיא'ס יוו) ןלעטָאה ןוא ןלוש

 טָאה סע .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז וצ םיא רַאפ ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה טירש

 ןוא הסנרּפ רַאפ ןגרָאז זיא סע עכלעוו ןופ קיגנעהּפָאמוא טכַאמעג םיא

 .ןביירש רעדָא ָאידַאר ,ןטרעצנָאק ןייק ףיוא ןקוקסױרַא טפרַאדעג טשינ רעמ

 עשידיא ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ דילגטימ ַא זיא ינדרי יכדרמ

 ןַא :עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע ןַא ,דליג-ָאידַאר

 דילגטימ ַא ;סנעיילע לעקירטַאעט רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע

 לָאמ ייווצ זיא ;םורָאפ קיזומ ;ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא ןופ טעטימָאק ןופ

 טנעדיזערּפ סלַא רָאנרעד ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 לָאמ ייווצ ךיוא זיא רע .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ

 רעד ןופ רַאטערקעס ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאוװעג ןבילקעגסיוא

 :טימ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .דליג-ָאידַאר רעשידיא

 -- ,"דרָאב ריעפלעוו, רעשידיא רעד ייב טַאר-קיזומ ןלַאנַאיצַאנ ןופ רעדילג



 ןציטָאנ עשיפַארגָאיב צ1

 וװָא טנעמסנעוודַא יהד רָאפ יטעײסָאס , רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא

 :סױרַא רעטעּפש זיא סע רעכלעוו ןופ ,"קיזוימ לקישזדרוטיל שיאושזד

 ןָאינוי ורביה , םייב "קיזוימ דערקיעס וװָא לוקס ןָאינוי ורביה יד , ןסקָאװעג

 טָאה עיצוטיטסניא-קיזומ עכיוה עקיזָאד יד .יטעניסניס ןיא "שזדעלַאק

 ןטסנידרַאפ עשילַאקיזומ ענייז רַאפ עמָאלּפיד ַא טימ ן'ינדרי יכדרמ טרעַאב

 .הניגנ רעשידיא רעד ןופ דלעפ ןפיוא

 סעזייר .ח

 1956 ,דנַאליײא גנַָאל



 ןגוצסיוא קיטירק

 -וינ ,לַאנרושז ןגרָאמ .דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא -- רעקידעבעל רעד

 .1950 ,15 רעבָאטקָא ,קרָאי

 רעקרָאיינ; רעמונ הנשה:שאר ןיא "שפנה ןובשח, ס'ינדרי .,מ,

 ירַאטָאנ; ןייק טשינ ףרַאד סָאװ טנעמוקָאד ַא שממ זיא ,יטַאלבנכָאװ

 ןיא שינעכוז טָאג ַא .חסונ םעיינ ַא טיול "ינעה יננה, ַא זיא סע ..."קילבַאּפ

 וצ גָארטיײב ַא . . .דומע םייב טייטש סָאװ םענייא ןופ ןעלקניוו עשידיא עלַא

 וצ ט'שלח סָאװ ןקיטלעוו-טנייה ךָאד ןוא ןדיא ןזעיגילער ַא ןופ טייקשידיא

 רעזנוא ףיוא עגנַאלקנָא ןַא זיא סע ... טשינ ןעק ןוא סרוקיּפא ןַא ןרעוו

 ",(לוש ןיא רָאנ טשינ) טייקטקידיילעגסיוא

 ,13 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .םינינע רוטלוק -- זעשטיבערעב ז א

8, 

 .ןטלַאּפש יד ןופ ָאקיסקעמ ןיא זנוא ייב רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא זיא ינדרי,

 עטשרע יד ןופ ןענייז ןוא םנימב םידיחי ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ,"גָאט, ןופ

 ןוא רעכעלכַאז ַאזַא ,רעקיד'תומיענב ַאזַא זיא ליטס ןייז ,ןרעוװ טנעיילעג םוצ

 טוג זיא רעביירש רעד זַא דלַאב טעז'מ זַא ,רעשירַארעטיל ַאזַא קיטייצכיילג

 ".טביירש רע רעכלעוו ןגעוו קיטַאמעט רעד ןיא טנוװַאהַאב

 יד .רימ ןעייטשרַאפ טציא .ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ -- יקסנַאשַאטַאב בקעי

 ,1943 ,15 לירּפַא ,סערייא-סָאנעוב ,עסערּפ

 רענַאקירעמַא .נ ןופ ןַאגרָא) "רוטלוק עשידיא , רעמונ רַאונַאי ןיא ,

 "יארעד עטנַאסערעטניא רעייז טימ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא זיא ("ףוקיא,

 עוװָאס םעד ןגעוו ינדרי יכדרמ רעגניז ןשידיא-שיאערבעה ןופ ןעגנורענ

 ריעןב ַא סע'סינּפיק זיא ינדרי .סינּפיק קיציא רעלעטשטפירש ןשידיא ןשיט

 ןוא שירעדליב רעיוהעגמוא םיא טלייצרעד רע ןוא םַאטשּפָא ןייז ןעק רע ןוא

 ןטריטנַאלַאט רעייז ןקיזָאד םעד ןופ ןפַאש םוצ לסילש םעד שממ טיג רע

 ","געט ןוא םישדח, קרעוװ ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד ,רעלעטשטפירש

 צ11



 ןגוצסיוא קיטירק צ111

 רעד .וטפיוא ס'יינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןאהַאק ןַאמַאלַאס .פַארּפ

 ,1948 ,17 רַאורבעפ ,ָאקיסקעמ ,געוו

 עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד ןיא קירוצ רָאי טכַא ןַא טימ זיא'ס ,

 ףיוא ןרידנעטערּפ ןענעק טכער טימ לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 ןייז טימ .ינדרי יכדרמ ןעמוקעג זיא'ס זיב ,"רעקיטירק:קיזומ , ןעמָאנ םעד

 סָאװ ,ןזָאלב ןעמונעג טניוו רעיינ ַא טָאה ייוודָארב-טסיא ףיוא ךיז ןזייווַאב

 ,ןשינעעשעג ןגעוו ךיוא יו ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא קיזומ ןגעוו ןביירש ךייש זיא

 ַא .קיוומ ןופ טלעוו רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןעגנוניישרעד

 ןיא ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא ינדרי טדײלקַאב ,הגרדמ רעטשרע ןופ טסילַאנרושז

 ,שינעטנעק-קיזומ עכעלטנירג ,םרָאפ רעקידנעיצנָא רעטנַאסערעטניא ןַא

 ףיוא קילבסיוא ןטייוו ַא ןוא עטכישעג-קיזומ ןופ ןגַארפ ןיא ןסיוו ןדילָאס

 ענעטלעז יד רע טציזַאב םעלַא םעד וצ .ללכב טלעוו-רוטלוק ןוא-טסנוק רעד

 :טציזַאב טסילַאנרושז רעטוג רעדעי טשינ וליפא סָאװ ,טפַאשנגייא

 טנעמעלע םעד ןטעברַא ענייז ןיא ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא ןעגניירבוצניירַא

 "טסערעטניא ןעמויה , שילגנע ףיוא טסייה'ס סָאװ ,םעד ןופ

 ןוא עטכישעג רעד ןגעוו טביירש רע ןעוו "םייה רעד ןיא , זיא ינדרי}

 ןעוו ,יוו ױזַא טקנוּפ ,וויטָאמ ןשיײדיסח ןסיוועג ַא ןופ ןזעוו ןלעוטיריּפס םעד

 יַאלַאנַא רע ןעוו :עינָאפמיס רעטסיינ סע'שטיװָאקַאטסָאש ןגעוו טדער רע

 רעסיועג ַא ןופ רעטקַארַאכ ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד טריז

 רָאנָאטסָאב םעד ןגעוו טליצרעד רע ןעו יו ,עמעט רעשילַאקיזומ

 ןוא טנעגיריד ריא ,יקציוועסוק יעגרעס ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 רעקידלארשי:ץרא רעד ןופ תוהמ םעד ןגעוװ ;רעמערופ רעשירעלטסניק

 רָאגיא ןופ ןכירטש:-רעטקַארַאכ יד ןגעוו ,יו ייױזַא טקנוּפ ,קיזומ

 .ןעגנופַאש ס'יקסניווַארטס

 ןטגייווצרַאפ ןוא ןטיירב םעד ףיוא טײקטנװַאהַאב עקיטײזלַא יד טָא;

 ןגעוו ןביירש וצ טייקיאעפ עקידריווקרעמ ןייז סוילּפ ,טיבעג ןשילַאקיזומ

 ןיא ןפַאשעג ן'ינדרי סע ןבָאה ,קידנעיצנָא ןוא גנירג סעמעט עשילַאקיזומ

 רע סָאװ ,ץַאלּפ ןק"דובכב םעד קרָאי-וינ ןופ עסערּפ רעשידיא רעד

 טשינ טרָאד זיא רעירפ לָאמנייק .קיזומ ןיא "ץעּפס , סלַא טציא טמענרַאפ

 ןוא קיסעמכַאפ ױזַא סעמעט עשילַאקיומ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג

 ",ינדרי יכדרמ סע טוט סע יו ,קידנעיצנָא ױזַא קיטייצכיילג



 א ןגוצסיוא קיטירק

 "וינ "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , -- ינדרי יכדרמ -- טרַאבלעג לכימ

 ,1942 ,14 רַאורבעפ ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי

 ןופ ןעגנושטייטסיוא עקיצרַאה ןוא (רָאנעט ַא) עמיטש עשיריל ס'ינדרי}

 ,םידיסח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןפַאשעג םיא ןבָאה ,רעדיל לארשי-ץרא יד

 "ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עכעלטנכעוו ענייז וצ וצ ךיז ןרעה עכלעוו

 ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- ןעלג ג םחנמ רד

 ,1953 ,25 רעבמעצעד

 ,עקיצרַאה ,עמיטניא ענייז טימ רוטַארעטיל רעזנוא טרעכײרַאב ינדרי,

 ןייז ןיא ןעלקיטרַא ענעבירשעגפיוא טנַאה רעטינעג ןוא קילב-ןפרַאש ַא טימ

 סעיזנעצער "עדנגָאלש , עצרוק ענייז ךיוא יו ,"גנַאלק ןוא טרָאװ , עירעס

 ",קיזומ ןוא רעטַאעט רעביא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .ןטרעצנָאק ןגעוו -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1948 ,14 ילוי ,סערייא

 לָאז ,תושדח-םינּפ ַא ןצנַאגניא זנוא ייב זיא סָאװ ,ןזח ַא ןוא רעגניז ַא זַא,

 םוש ילב זיא ,רעטַאעט ןטצעזַאב-לופ ַא ןיא ןטערטפיוא טויבעד ןייז וצ ךיילג

 ןיא .לזמ-רב רעסיורג ַא ,םינּפה ,זיא ינדרי יכדרמ .שודיח רעסיורג ַא קפס

 רעביירש ַא ,ינדרי ,זיא רע סָאװ ,קלח ןשּפיה ַא רעכיז טָאה לזמ ןטוג םעד

 ןיא טרעצנָאק ןטשרע סעמעוו וצ ןוא הניגנ וצ גנואיצַאב רעלעדייא ןַא טימ

 -רעלטסניק ןוא -רעביירש עצנַאג יד ןעמוקעג זיא סע "ליעסלָאס , רעטַאעט

 ,סערייא-סָאנעוב ןופ החּפשמ

 ַא .הליפת ןוא דיל ןופ רעריטערּפרעטניא רעקיד'תוקיתמ ַא זיא ינדרי,

 .ןָאטנורג ןכייו ַא טימ רקיע רעד ,רָאנעט רעשיריל ַא ,עמיטש עניילק

 ןַא ףיוא ןליּפש רָאנ ,ןעגניז טרעה'מ טשינ זַא סיוא ךיז טכַאד זייוונטנעמָאמ

 ,טייוו ,ָאכע ןַא יו סע טגנילק ,לוק סָאד ףיוא טביוה רע זַא . . .עלַאלַאקוא

 .דלעפ ןיא גנַאזעג יוװ ,טייוו

 ןוא ,הליפת ןוא דיל סָאד ןשטייטסיוא ןפיוא טנעצקַא םעד טגייל ינדרי}

 טימ .רעשטיײטנײרַא ןוא רעשטייטרַאפ סלַא קיטכערּפ זייוונלעטש זיא רע

 ,עירָאטידיא רעד רַאפ ץרא-ךרד ןפיט ַא טימ ,גנַאזעג רַאפ דובכה-תארי

 סָאװ ,גנוטלַאה רענייפ טימ ,טעטעיּפ טימ ,טסנרע ,לדייא ,טנעגילעטניא

 .חור-תחנ ַא טפַאשרַאפ
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 רעד ףיוא ןסקַאווע גסיוא זיא ,רעקיסקואוולטימ ַא ,טסיטרעצנָאק רעד,

 ןוא ךעלשידיא ,ןטסעשז עקישַאר ןָא ,סָאמ טימ ,גנוטלַאה ןיא שיסַאלק ,עניב

 טסנוק יד ללכב ןעק רע .טעצלַאפ םענייש ַא טָאה ינדרי .שיטלעווסיורג ךָאד

 ".טעצלַאפ םוצ ןעשזַאסַאּפ ןיא הירב ַא רע זיא רקיע רעד ךָאנ ,ןעגניז ןופ

 יד .ינדרי יכדרמ ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1948 ,14 ילוי ,סעריײא-סָאנעוב ,עסערּפ

 םענופ קיגנעהּפָאמוא ,ןעגניז ןעק ןוא יו ןוא סָאװ טסייוו ינדרי יכדרמ,

 ןכייר ַא טגָאמרַאפ ,שילַאקיזומ טולָאסבַא זיא רע .םיטש ןייז ןופ ןָאזָאּפַאיד

 -רעטניא רעשילַאקיזומ רעד טייקלופרילָאק ןבעג וצ ןוא ןריאירַאוװ וצ שוח

 ;חניגנ רעד ןופ רוקמ םעניא ןעגנירדוצניירַא טזייווַאב ןוא ןעק :עיצַאטערּפ

 ןוא יוו טסייוו :ץנעגילעטניא ןוא טנעמיטנעס טימ ,חמ ןוא ץרַאה טימ טגניז

 ענעגנוזעגסיוא יד ןדניב ןפיוא ,טרָאװ ןפיוא ּפָארט םעד ןלעטש וצ ױזַא יו

 זיא םעד קנַאד ַא ןוא -- טייקנייפ ןוא טייקלדייא טימ יז ט'נחיַאב ;עזַארפ

 טלדנַאװרַאפ "לעיסלָאס, רעטַאעט ןיא טירטפיוא רעטשרע ןייז עקַאט

 ",טקַא-טסנוק ןוא -רוטלוק רעקיטכיר ַא ןיא ןרָאוװעג

 ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד ,טדער'מ סָאװ עלַאמ -- םיױבסיוו םהרבא

 ,1951 ,123 רעבָאטקָא

 ןשיאערבעה ןוא ןשידיא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעגניז רעטמירַאב רעד,

 רָאי יירד ַא טימ ָאקיסקעמ ןיא ןעוועג זנוא ייב ןיוש זיא ,ינדרי יכדרמ ,דיל

 ןוא עשידיא ןופ ןטרעצנָאק ענייז ףיוא טקיצטנַא ןעמעלַא טָאה ןוא קירוצ

 ַא ךיוא זיא רע זַא ,ןזיװַאב ךיוא ינדרי טָאה טציא .רעדיל לארשי-ץרא

 .רעלטסניק-:דומע רעסיורג

 ,לוש "לארשי-יחדנ, רעסיורג רעד ןיא םיארונ:םימי טנוװַאדעג טָאה רע,

 יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ליפעג ןפיט ַאזַא טימ ,ןענוַאד ןקַאמשעג ַאזַא

 ַאזַא טימ ,"שעממ ינעה יננה , םעד ןגָאז ױזַא :תוליפת עקיד'מיארונ-םימי

 ייב ךָאנ ןעמ טָאה ,שפנה-תוכפתשה ַאזַא טימ ,רעטיצ-המשנ ןפיט-קיצרַאה

 ".טרעהעג טשינ לוש ןיא זנוא

 -- (טייז:טנָארפ רעד ףיוא טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) סמייט קרָאייוינ יהד

 ,1945 ,14 לירּפַא
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 םעיווקער ןשידיא ןלענָאיצידַארט םעד ןעגנוזעג טָאה ינדרי יכדרמ ןעוו,

 יּפָא טציא זיב זיא סָאװ גניטימ-לַאירָאמעמ ןטסערג םעד ףיוא ?אלמ לא,

 טנעדיזערּפ םענעברָאטשרַאפ גנולצולּפ ןכָאנ דנַאל ןיא ןרָאוװעג ןטלַאהעג

 ןופ םלוע ןַא רַאפ טלעווזור ָאנַאלעד ןילקנערפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 סָאװ רעטנעס טנעמרַאג םעניא ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט טרעדנוה רעביא

 ,קרָאי-וינ ןיא טנעדרָאעגנייא ןטכענ ןבָאה סנָאינוי רעטעברַא ענעדישרַאפ

 ,ַאידרַאװג-ַאל ָאלערָאיפ ,קרָאי-וינ ןופ רָאיעמ םענופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 זיא ,עטָאלפ ןוא טפול ,ײמרַא רעד ןופ טיילרעטילימ עקיגנַאר-ךיוה ןוא

 רעקישיור קרַאטש רעכעלנייוועג רעד ףיוא טייקליטש עקיד'ארומ ַא ןלַאפעג

 ".וינעווע רעטעביז

 רעקרָאי-וינ .רעביירש עשידיא טימ ןשינעגעגַאב עניימ -- שולת .א

 | ,1954 ,30 רעבמעטּפעס ,טַאלבנכָאװ

 סנטצעל בָאה ךיא ןעוו ,טשַאררעביא םענעגנָא ינדרי ךימ טָאה ...,

 רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ,ן'רידַאנ השמ ןגעוו לקיטרַא ןייז טנעיילעגרעביא

 ןוא רעביירש ןגעוו ןביירש וצ טנַאלַאט טָאה רע זַא ,טעז ןעמ ."עמיטש

 טָאה ינדרי יו ,ןסנַאוינ ענייז עלַא טימ ן'רידַאנ ןּפַאכפיוא ןוא .קרעוו ערעייז

 ",טכייל טשינ זיא ,לקיטרַא ןצרוק ַא ןיא ,ןָאטעג סע

 רעקרָאי-װנ .לקיטרַא רעקיטומ ס'ינדרי -- ןַאמרעקוצ םַאיליװ

 ,1952 ,26 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 ןגרָאמ, ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןגעוו ךס ַא טנעײלעג בָאה ךיא

 קורדנייא ןפיט םעד ןזָאלעג טשינ טָאה לקיטרַא רעדנַא ןייק רעבָא ,"לַאנרושז

 ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא זנוא ייב טלעפ ןָאט רעקיזָאד רעד .ס'ינדרי יו

 .טסולרַאפ רעטסערג רעזנוא זיא ,רימ טכַאד ,סָאד ןוא טייצ רעטצעל רעד

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,זנוא ייב רעביירש עטלייצעג יד ןופ זיא ינדרי;

 םעד ,עסערּפ רעשידיא רעקילָאמַא רעד ןופ עיצידַארט עטסנעש יד ןסעגרַאפ

 יײס רשו"מוא ןגָארטרַאפ טשינ ןעק רעכלעוו ,טסיײג ןקידנרילעבער

 טגערעגפיוא ךָאנ ןעק רעכלעוו ןוא ,לעודיווידניא ייס ןוא ךעלטפַאשלעזעג

 זיא סע .רעטקַארַאכ:ײטרַאּפ ןייק טשינ ןגָארט עכלעוו םינינע ןגעוו ןרעוו

 ריא ןופ עדָאירעּפ רעטצעל רעד ןיא עסערּפ רעזנוא זַא ןסיוו וצ טוג

 ןופ טסייג ןכעלטנגוי םעד ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ טָאה גנַאגרעטנוא

 *,לָאמַא
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 .ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי 25 רעד -- ןַאסלענ מ

 .1955 ,28 רַאונַאי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיזוינ

 טשינ טרעהעג ,רעלעטשטפירש רעד ,ינדרי יכדרמ זַא ,רימ טנייש סע, |

 ,ןטקַאפ ,ןשטנעמ ,ןעגנוניישרעד ,ןכַאז :ץלַא ןיא רעבָא ,ןעמזיא ענייק וצ

 סָאד ,עכעלגעטלַא סָאד ןופ סױרַא טבױה רע סָאװ ,עקיד'הריתי-המשנ
 סָאד .ץנַאלעסקע-רַאּפ טעטסע:רעלטסניק רעד זיא רע .עקידעכָאװ

 טייל ןטייווצ ַא טימ ,ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא ,םיא ייב ךיז טקינייארַאפ

 טעז רע יוװ ,תמא םעד ןכוז ןכעלסימָארּפמָאקמוא ןקידנעטש ןטימ -- וויטָאמ

 ענייז רַאפ ףמַאק ןקיטומ ןייז טימ ןוא ,םיא טייטשרַאפ ןוא םיא/

 .ןעגנוגייצרעביא

 ןופ רָאנ ,לעטשנָא ןָא ,עזַאּפ ןָא ,רעטקעריד ַא זיא ןביירש ןפוא ןייז ,

 ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ריצַאּפש ַא ףיוא ךייא טמענ רע יצ .סױרַא ןצרַאה

 רעדָא ,קרָאי-וינ ןופ סוינעווע ןוא ןסַאג יד ףיוא רעדָא ,ָאקיסקעמ ןיא ,ליזַארב

 ,ןרעטקַארַאכ טרעדליש רע ןעוו יצ ;רעביירש עשידיא טימ סעומש ַא ףיוא

 -וטלוק-לַאיצַאס ףיוא טריגַאער ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ףיוא טמענ רע רעדָא

 םעד ןופ םעטָא ןעמערַאװ םעד ריא טליפ -- ןעגנוניישרעד עלער

 ",אפוג ןבעל עקידנריסלוּפ סָאד -- שממ ,רעלטסניק

 רעשיטסילַאנרושז:שירַארעטיל ס'ינדרי -- ןַאהַאק ןָאמַאלַאס .פָארּפ

 ,ָאקיסקעמ ,עמיטש יד .לבוי ןשירַארעטיל ןקירָאי 25 ןייז דובכל .וטפיוא ;

 | .1955 ,27 רעבמעווָאנ
 ,רָאפ ךיז טימ טלעטש ,טייקכעלנעזרעּפ ַא יוװ ,ינדרי יכדרמ סָאװ סָאד

 ַא זיא רע .םלשומ ןעמָאנ ןטימ טנכײצַאב ךעלטנייוועג שידיא ןיא טרעוו

 ןענופעג ןבָאה ןטייקיאעפ ענייז סָאװ ,טנַאלַאט ןקידנטײדַאב ַא טימ שטנעמ

 .ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קורדסיוא ןַא

 ןעמ זומ ,קיטײזלַא טייקכעלנעזרעּפ ס'ינדרי ןטכיײלַאב ליוו'מ ןעוו,

 ןופ רעגניז רעד :ןענייז ייז ןוא ,ןטקעּפסַא ענעדישרַאפ עריא ןדײרמורַא

 ןפיוא ,רַאוטרעּפער:רעדיל:סקלָאפ ןוא ןשירעלטסניק-ןײמעגלַא ןשידיא

 רעד ןוא טסנוק רעקידניטערּפרעטניא ,רעקידנּפַאש-:רעדיוו ןופ טיבעג

 ,טסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק:קיזומ ,טסיאייסע רעד ןוא ;רעלטסניק-דומע

 .טיבעג ןשיטסילַאנרושז ןפיוא
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 -קיזומ םוצ ,טסיאייסע םוצ :ןייגוצ טשינ לָאזמ ינדרי ןכלעוו וצ,

 :רעבלעז רעד קורדנייא לכה-ךס רעד זיא ,טסיצילבוּפ םוצ רעדָא רעקיטירק

 ענייז קידנעטשלופ טשרעהַאב רע .רעביירש רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ינדרי

 יד ךייש זיא סָאװ ייס ,טײקכעלכַאז ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ייס ,סעמעט

 ,טרעדָאפ ,טדערעגמורַא טרעוו סָאװ ,ןינע רעד סָאװ ,קינכעט עשירעביירש

 ,ץלַא ןיא זיא רע .טײקמערַאװ רעכעלשטנעמ ןופ לקניוו-קוק ןופ ייס ןוא

 טימ רע טביירש ױזַא טקנוּפ ןוא ,טריסערעטניארַאפ ףיט ,טביירש רע סָאװ

 ןשיווצ טנעיילעג ןבָאה וצ טשינ ךיז ןָאמרעד ךיא .גנוגייצרעביא רעקרַאטש

 סָאװ ,לקיטרַא ןַא רעדעפ רערַאבטכורפ ןייז ןופ ןעגנופַאש ענעדישרַאפ יד

 ?ץרטּפױצּפָא , ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 ןורכז ןפיוא לכ-תישאר טגניירב "טסיאייסע רעד ינדרי, לטיּפַאק רעד,

 רעקרָאי-וװינ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטעברַא עכיײרלַאצ ענייז

 יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,יד לעיצעּפס ,סעמעט עשיגרוטיל ףיוא עסערַּפ

 ךָאנ טרעוו סָאװ ,םזיריל ןפיט טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ייז .םיארונ:םימי

 סָאד .שידיא ןשיניַארקוא ןכייוו ןייז ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג רע'טלוב

 יו ,לָאמַא ןלעו ייז ןעוו .טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןוא ןטסעב ןיא ןעייסע ןענייז

 ַא רָאג ןייז ייז ןלעוו ,םרָאפ-ךוב ןיא ןרעוװ ןבעגעגסױרַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע

 טייוו זיא סָאװ ,רנַאשז ןשירַארעטיל םעד טָא ןופ רעייטשוצ רעקידנטײדַאב

 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ךיירלָאצ טשינ

 ןגעו ןטעברַא ס'ינדרי ןענייז טנַאסערעטניא רעקינייו טשינ,

 רָאג רע זיא ָאד ךיוא ,ןטיבעג ערעדנַא ףיוא רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש

 ַא טימ ןכַאז עטסנרע טגָאז רע ,טסיה סָאד ,טסיאייסע ןַא טפָא

 עמעט רעד ףיוא טעברַא ןייז .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןשירעלעטשטפירש

 ןענייז ענייז ןעגנולדנַאהּפָא עכלעזַא .ליּפשייב ַא יו ןעניד ןעק ,"ייווגנימעה,

 ,ןלַאנַאב ןיא טשינ ,ןענַאטשרַאפ טרעוו שילגנע ןיא סָאװ ,םעד ןופ טכױהַאב

 ןעמויה, יו ,ןיז ןרעניפ ,ןרעפיט ןיא רָאנ ,ןשיטסילַאנרושז-לעג

 ןענייז סָאװ ,ןדָאזיּפע ןעגנוביײרשַאב ענייז ןיא ןיײרַא טבעוו רע ."טסערעטניא

 רעסעב לָאז רענעײל רעד ידכ ,ךעלטנזעוו רָאנ ,"טנַאקיּפ, טשינ

 עטריזירעטקַארַאכ יד ןופ "ךיא , ןקיטסייג ,ץ'תמא םעד ןיא ןעגנירדניײרַא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,ןטסנידרַאפ עכעלטנייוועגרעסיוא טָאה ,רעקיטירק-קיזומ רעד ,ינדרי,

 "וינ רעד ןיא טייקיטכיוו ןיא ןטשרע רָאג סלַא קעװַא םיא ןלעטש סָאװ



 ןגוצסיוא קיטירק אש

 זיב :ןרעוװו טגָאזעג ךעלטייד ןוא רָאלק ָאד לָאז .עסערּפ רעשידיא רעקרָאי

 ןיא קיטירק-קיזומ ןייק םזילַאנרושז ןשידיא רעקרָאי-וינ םעד ןיא טָאה םיא

 ָאד לָאז עכלעזַא סלַא .טריטסיזקע טשינ ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא םעד

 סָאװ ,ץנַארָאנגיא עקידנריזילַאטנעמיטנעס ןייק טשינ ןרעוו ןענַאטשרַאפ

 ,"ךעלטעג, ,"שילמיה , ןופ טַאלב-ןגייפ םעד טימ טייקטעקַאנ ריא וצ טקעד

 שינעטנעק רָאנ ,ןטײקיגָאז טשינרָאג עכלעזַא ךָאנ ןוא "ךעלכיײלגרַאפמוא,

 טשינ ,עטעדנירגַאב שיגָאל ,קרעוװו םענופ שינעדנעטשרַאפ ,קיזומ ןופ

 וצ ךיז טייקיאעפ ,רעריטערּפרעטניא םוצ ןעגנורעדָאפ עשיטנַאדעּפ

 רעשירַארעטיל ןוא ,יינספיוא לָאמ סעדעי טסנוק רעטכע טימ ,ןרעטסײגַאב

 רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ .ליטס ןוא ךַארּפש רַאפ שוח טסייה סָאד :טנַאלַאט

 ,קיטירק-קיזומ עקידריוו טכַארבעגנײרַא עסערּפ רעשידיא רעקרָאיזוינ

 ,טסיצילבוּפ רעד ,ינדרי :ביבח ןורחא ןורחא ןוא,

 :עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד ןופ "לבירעט טנַאפנָא , םעד ןיא,

 רעקיטרָאד רעד ןופ ןַאגרָאעסערּפ םעד -- 'טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ,

 עקידנצנעלג ס'ינדרי טפָא רימ ןענעײל -- עיציזַאּפָא רעשירַארעטיל

 לָאמנייא טשינ .טיבעג-רוטלוק ןופ סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ

 זַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ טגָאז ןוא ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ זכַאז ןָא טרָאד רע טפור

 רעד טימ ,טומ ןקידריווקרעמ ַא טימ סע טוט רע ."טעקַאנ טייג גינעק רעד,

 ַא יו .ןטרעוו ערעכעה רַאפ טפמעק סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טייקנקָארשרעדמוא

 לייט רעקידנטיילנייא רעד ןעניד ןעק טומ ןכעלרעגריב םעד טָא ןופ ליּפשייב

 ןרעגנעל ןטקורדעג "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ; ןיא סנטצעל ָאד ןייז וצ

 .רענפעש .ב ןגעוו לקיטרַא

 ַא יו ייס ןוא רעקיטירק:קיזומ ַא יווװ ייס ,טסיאייסע ןַא יוו ייס ,

 ןגָאז וצ טנַאלַאט םעד ייס ןוא ןגָאז וצ סָאװ ינדרי יכדרמ טָאה ,טסיצילבוּפ

 ןוא קיטכיו ןביירש ןייז טכַאמ סָאד .ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא סע

 ",טנַאסערעטניא

 -סָאנעוב ,לגיּפש רעד .ינדרי יכדרמ רעגניז רעשידיא רעד -- ןַאמזורג .ל

 ,1948 ,ילוי ,סערייא

 ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש םיא ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןטירטפיוא ענייז,

 רעשידיא רעגיה רעד ןופ ןזירק עלַא ןשיוצ טכַאמעג טבילַאב

 ַא ךיוא זיא ינדרי יכדרמ .טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא -- ןוא גנורעקלעפַאב



 אש ןגוצסיוא קיטירק

 ןוא ןשירעביירש ןייז רימ ןעגניירב עקַאט טייז רעד ףיוא ןוא רעביירש

 ","ןימאמ-ינא , ןשיטסיטרַא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .טלעוו רעשי'נזח רעד ןיא -- ץינלָאטס ןתנ

 ,1951 ,13 ,טסוגיוא ,סערייא

 םענופ גנולײטּפָא עשירַארעטיל עכײרסטלַאהניא יד קידנרידוטשכרוד,

 םינזח םענופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא סנטצעל זיא סָאװ ,"לַאנרושז םינזח,

 ךרוד קוידב ןעמ טנעייל ,קרָאי-וינ ןיא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ

 ןַא ןיא טעטכירעג שיטַאמַארגָארּפ ,לַאירעטַאמ ןקידנרעלַאב ןצנַאג םעד טָא

 ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,גנַאגוצ ןכעלטפַאשנסיװ-שימע דַאקַא

 ןגעוו שינעקנעדכָאנ עפיט ןוא ליפעגכָאנ ןטוג רָאג ַא טימ ןעמ טביילברַאפ

 "תונזח, ךיז טפור סָאװ ,גייווצ-טסנוק ןשידיא ןקידנטײדַאב ןסיורג םעד טָא

 עקידנרינימָאד יד ןשיװצ ןעוועג גנַאל תורוד רַאפ זיא סָאװ ןוא

 ןכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנזעיגילער רעזנוא ןיא ןרָאטקַאפ עקידנקריוװַאב

 ,רוטלוק-סקלָאפ רעזנוא ןופ גנַאג ןכעלטכישעג םעניא ןוא ןבעל

 "ריש רעד -- תונזח, ן'צנַאלג בייל ןופ ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ יד,

 ןופ גנַאג רעד, ץינדרי יכדרמ ןופ ןוא "ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ םירישה

 ערַאברעדנואוו ,םיריקי:םינינפ תמאב ןענייז "קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ".ןרעוו טצַאשעגּפָא קירעהעג ןפרַאד סָאװ ,ןעלרעּפ

 ,עמיטש יד .הניגנ עסיז ןוא גנַאזעג ,תוחילס .רוציקב -- ןייטשניבור מ

 ,1951 ,26 רעבמעטּפעס ,ָאקיסקעמ

 רע ,טשינ טיירש רע .תוחילס יד שרעדנַא רָאג טגָאז ינדרי יכדרמ,

 קיד'תומיענב ױזַא ךיז טגניז רע -- רענעט עכיוה רָאג ןייק וצ טשינ טייגרעד

 יז טגייל רע ,ןצַאז-טעבעג עטלַא יד סיוא טשטייט רע ןוא ןליפעג טימ ןוא

 ...טימ ךיז טגניז סע ןוא ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע :לױמ ןיא ןדעי ןיײרַא

 :םימי ףיוא ןזח ןטימ טקילגעגּפָא "לארשי-יחדנ, רָאי-ייה טָאה סע,

 ןטלעז זיא ,ינדרי טיג סע יוװ חסונ ןקיצרַאה ַאזַא ןוא הניגנ עסיז ַאזַא .םיארונ

 -קיזומ ַאזַא ןייז ףרַאד'מ .תוליפת:-ילעב ןוא םינזח ייב טנייה ןעניפעג וצ

 וצ ידכ -- סע טוט ינדרי יו ,גנַאזעג טימ ןבעל ױזַא ןוא ,זיא ינדרי יו ,ץעּפס

 ".סע זיא רע יו תורימז-םיענ ַאזַא ןייז



 ןגוצסיוא קיטירק אצ1

 עטרעטיילעג ס'ינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןַאהַאק ןָאמָאלַאס .ּפָארּפ

 ,1948 2 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .טסנוק

 .רעטניא עשידיא ןופ עדַאיעלּפ רעד ןשיוװצ זיא ינדרי יכדרמ,

 ןשיפָאזָאליפ ַא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד רשפא רעלטסניק עקידנריטערּפ

 רע .דומע םייב ךיוא יו ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא טייקיטעט ןייז וצ גנַאגוצ

 ,"לגיופ רעד יוװ ,יירפ , ןעגניז סָאװ ,יד וצ טשינ טרעהעג

 רע זיא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןזעוו ןטסכעלטנזעוו םעד ןיא ףיט,

 ןשיפיצעּפס סנדיא םעד ןענופעג טרָאד טָאה רע ןוא .ןעגנורדעגניײרַא

 םעד ןיא קיצנייא ריא טכַאמ סָאװ ,שטיינק םעד ,קורדסיוא םעד ,גנַאגוצ

 ַא , :עמַארגַאטנעּפ רעד ךרוד ןקורדסיוא עלַאנָאיצַאנ ןופ רעטסעקרָא ןסיורג

 ,(ייסע ןַא ס'ינדרי ןופ) ".ןוגינ ַא טמורב דיא ַא ,סעירַא ןייק טשינ טגניז דיא

 -יצעּפס ס'ינדרי סױרַא טסילפ עיצּפעצנַאק רעלַאטנעמַאדנופ רעד טָא ןופ

 -רעטסיימ יד יוו רעקינייו טשינ ,טריטערּפרעטניא רע ןעוו ,ףושיכ רעלע

 ",קינכעט-גנַאזעג ןייז ןופ טפַאש

 ינדרי יכדרמ רעביירש ןוא רעגניז-סקלָאפ רעד -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קעװַא טנייה טרָאפ

 ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ,

 ַא יו ,ןזיירק ענעדישרַאפ ןיא עיטַאּפמיס יד ןענואוועג ,סערייא סָאנעוב

 טָאה רע .רעביירש ַא יו ןוא ןזח ַא יו ,שטנעמ ַא יו ןוא רעגניז-סקלָאפ
 ןייז טימ ,טימעג ןוא טייקלדייא ןייז ךרוד קורדנייא ןַא טזָאלעגרעביא

 ןייז טימ ,ןטרעצנָאק ענייז ךרוד .ליפעג ןעמערַאו ןוא ץנעגילעטניא
 טרעטנענרעד ינדרי יכדרמ טָאה ,ןייטשרַאפ ןוא דיל סָאד ןריטערּפרעטניא

 רע טָאה תונזח ןיא .םלוע רעזנוא וצ דיל לארשיץרא סָאד

 ןוא .הליפת ןיא טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טײקשידָאלעמ יד ןכָארטשעגרעטנוא

 ערעזנוא ןופ דיל ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ טפַאשביל טקעוועג טָאה רע

 ַא ןגָארקעג ןבָאה "גנוטייצ עשידיא יד , ןופ רענעײיל יד .ןטעָאּפ עטוג

 ,רעביירש ןכעלטימעג םעד ן'ינדרי טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג
 רעשידיא ןיא רעוט ,ןעוטפיוא עשידיא ןבײרשַאב וצ ךיז טימַאב רעכלעוו

 ",ללכב רעלטסניק יו ,קיזומ ןוא הניגנ

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קידנעייגייברַאפ -- יָאמעינ 9

 ,1948 ,6 טסוגיוא



 אצז1 ןגוצסיוא קיטירק

 טגניז רע רעבָא ,עמיטש עכיוה רעייז ןייק טשינ טָאה ינדרי רעגניז רעד,

 טשינ רעבָא .ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע ןוא םענעגנָא ,קידווע'נח ,ןייש רעייז

 ןזיװַאב רע טָאה ,עכיוה קרַאטש ןייק טשינ זיא עמיטש ןייז סָאװ קידנקוק

 רעטנזיוט ןופ ןרעוו טרעהעג קיטייצכיילג לָאז גנַאזעג ןייז זַא ,ץנוק םעד

 טָאה עמיטש ןייז ,ָאי .קילבוּפער רעניטנעגרַאי רעצנַאג רעד ןיא ןדיא

 רעקירָאפ ןופ טנווָא ןַא ןיא ןעשעג זיא סָאד ןוא ,טייוו רעייז טכיירגרעד

 ",העש-ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא טרעצנָאק ַא ןבעגעג טָאה רע ןעוו ,ךָאװ

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .ינדרי יכדרמ קידנגעזעג -- יקצינטישז .ל רד

 ,1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא

 ס'ינדרי יכדרמ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא טייהנגעגלעג ַא ייב,

 ןסיורג ןופ רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק:רוטלוק ַא ןעניוועג ןטירטפיוא

 ױזַא יוו ןוא טגניז'מ סָאװ זיא ן'ינדרי יכדרמ ייב עקיד'רקיע סָאד .טײדַאב

 טמענ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב זיינדרי יכדרמ ןופ טפַאשנגייא יד .טגניז'מ

 ".שדוקה-תכאלמ עכעלקריוו ַא יוװ ,"ןעגניז יו ןוא ןעגניז סָאװ , ןייז ףיוא

 רעקרָאידוינ ,ינדרי .מ .רוד ןיימ ןופ רעפַאש ןוא רעיוב -- ןַאמביל קחצי

 ,1954 ,31 רעבמעצעד ,קרָאי וינ ,טַאלבנכָאװ

 רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעגניז ןייז ןיא יו ,ןביירש ןייז ןיא ,

 ץוח ,סיוא ךיז טנכייצ ליטס ןייז .רערעדנואווַאב ןוא רעגניזַאב רעד :רעקיריל

 .ןטעברַא עקינייא .טייקיד'הרבסה טימ ןוא טייקרָאלק טימ ,תולעמ ערעדנַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ינדרי עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןשירעפמעק ַא ןופ

 עטקיטליגכיילגרַאפ רעזנוא וליפא טרעדורעגפיוא ןבָאה ,"טַאלבנכָאװ,

 ןשיטסיאייסע ןַא ןופ ןטעברַא טַאהעג רע טָאה וצרעד ."סַאג עשידיא ,

 "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ , ייסע עטנכייצעגסיוא ןייז ,.ב .צ יו ,רעטקַארַאכ

 ַא רַאפ טסקעט-רעטסומ ַא סלַא ןרעוו טצונעגסיױא ךיוא ןעק סָאװ

 יד רעביא רעדליב-עזייר ענייז :םידימלת לושלטימ רַאפ עיטַאמָאטסערכ

 ַא, ךָאנ טימ םיא ןריטידערק -- רעדנעל עשינַאקירעמא:םורד ןוא-לַארטנעצ

 ,"טוה ןייז ןיא רעדעפ

 טימ ןטכיולעגפיוא למיה ןשילַאקיזומ ןפיוא ןרעטש ןייז טָאה 1926 ןיא,

 ןוא עשידיא ןופ רעשטייטסיוא רעלעניגירָא סלַא טייקרָאלק רעקיאילג

 "יל ירמז, ,"קמעה ריש , ,"יתדלומל, ,"תולילה םיפי, .רעדיל עשיאערבעה
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 -פיוא עטפָא ענייז קנַאד ַא ,טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא ןענייז "לילחה ריש; ןוא
 עטסטמירַאב יד ןופ ןרָאװעג ,ןטרעצנָאק ףיוא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ןטירט
 ,עקירעמַא ןיא טנגוי רעשידיא רעטריריּפסניא-לַאנָאיצַאנ רעד ןשיווצ רעדיל
 ןבױהעגנָא ןבָאה עקירעמַא ןופ סעמריפ-"דרָאקער, עטסנעעזעגנָא יד
 ןיא -- ןעמָאנ ןייז טָאה סָאד סָאװ ,תוליפת ןוא רעדיל ענייז ןריצודָארּפ
 ".םוסרּפ ןרעסערג ךָאנ ןבעגעג -- רָאי 2625 ןופ רעטלע

 רעקרָאי-וינ ,ןטפירש דנַאב רעטרעפ ס'נַאמביל קחצי -- םיובנענעט .ש

 ,1955 ,30 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 טימ רעביירש ַא ,ינדרי .מ ןגעוו ןַאמביל טָאה טעברַא עכעלטנירג ַא;

 ףשנעדעירפוצמוא ס'ינדרי .טײקטגַאװעג ןוא טיײקשירַאטנוב ,ורמוא ןסיורג

 ",בוט-םוי ןוא טייקשיריל ,טימעג םענייפ ןופ ןטנעמָאמ ךיוא רעבָא טָאה ןעּפ

 ןופ םידימלת טרעבױצַאב ינדרי -- (טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) געוו רעד

 .ןעגניז םעניישרעדנואוו ןוא טַארעּפער ןקיטכערּפ טימ לוש רעשידיא רעד

 ,1948 , ץרעמ ,ָאקיסקעמ

 טימ םידימלת עריא ןענעקַאב וצ עיצידַארט ריא טימ גנַאלקנייא ןיא,
 יז ןבעג ןוא ,ָאקיסקעמ ןכוזַאב סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיא עטנענימָארּפ
 ןופ ,לַאנָאסרעּפ-רערעל ןוא טפַאשרעליש יד וצ ןדער וצ טייהנגעלעג יד

 ןדַאלעגנייא לוש רעשידיא רעד ןופ עיצקעריד יד טָאה ,ענובירט-לוש רעד

 םעד :יה-ָאד טציא טלייוו סָאוװ ,טסַאג םענעביױהעג םעד רךוזַאב ַא ףיוא
 רעקיטירק-קיזומ ןקידנצנעלג ןוא רעלטסניק-דומע ןסיורג ,רעגניז-רעטסיימ
 עקיצרַאה ןיא טָאה במָאלָאג .ַא לוש רעד ןופ רָאטקעריד רעד .ינדרי .מ
 -רערעהוצ רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא ןוא טסַאג םעד טסירגַאב רעטרעוו
 יד וצ טייג רעכלעוו ,רעלטסניק ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד יוװ ,טפַאש
 זיא סָאװ סָאד סױרַא טגנערב ,טשרָאפ ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ תורוקמ
 ןשידיא םעד טסנוק ןייז טימ םורַא ױזַא טרעכיײרַאב ןוא ,שידיא ךעלטנזעוו
 ,רצוא-רוטלוק

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עדער ןייז ןָא טביוה ינדרי,

 ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעיצַארטסוליא-:גנַאזעג טימ טַארעּפער ןקיטכערּפ

 .לופ רעטרעווסנביל ןוא גנונעדרָא רעטפַאהרעטסומ ַא ייב ,טייצ העש

: 
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 ןענייז עכלעוו ,רערעהוצ עכעלטנגוי ענייז ןופ טייקליטש רעקידנעטש

 ,"טַארעפער ןקידנריניצסַאפ םענופ ט'פושיכ'רַאפ יו שממ ןסעזעג

 ינוי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .לקניוו ס'יקצַאדרעס -- יקצַאדרעס עטנעי

3 1950, 

 ַא יו טלַאש ,םינינע עשירַארעטיל ןגעוו "גנַאלק ןוא טרָאװ, ס'ינדרי,

 ".ןערב ןכעלטגנוי טימ רפושי

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- ווָאיל ָאעל , -- ץיווַארק ילתפנ

 ,ב"כשת ,הנשה שאר ,ירשת ,ָאגַאקיש ,געוו רעזנוא

 .ןענעייל םוצ שממ ךיז טעב ןוא ןבעגעגסױורַא קיטכערּפ זיא ךוב רעד,

 סלַא ייס רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ

 ןוא ןגנמ-לעב סלַא ייס ןוא רוטַארעטיל ןוא קיזומ רעביא רעביירש רעטסנרע

 ,עקירעמַא:דיז רעביא ןרוט לָאצ ַא טכַאמעג טָאה רע .ןזח רעטבַאגַאב

 יד ןופ רעצרעה יד ןענואוועג םוטעמוא טָאה ןוא לארשי ןוא עּפָאריײא

 -וינ, ס'נַאמביל ןופ רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא טייצ ַא ךשמב .ןסַאמ עשידיא

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ךוב ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ."טַאלבנכָאו רעקרָאי

 -סױרַא טָאה ךוב ןייז ."רעביירש עשידיא טימ ןעויוורעטניא , טכעלטנפערַאפ

 -רעד עשיטירק:ףרַאש יד בילוצ ןזיירק עשירַארעטיל ןיא רָארופ ַא ןפורעג

 -טימ טָאה ינדרי .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו ןעגנורעלק

 ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא "סטרעוורָאפ , ןיא ןוא ,"גָאט , ןיא טעברַאעג

 ?.סעבַאגסיוא

 ,ןעגנולמַאז .רעקיזומ ןשידיא ַא ןופ געוו רעשירעפעש רעד -- דירפ י

 ,קרָאי וינ ,1961 ,גנילירפ ,טפירש:-רָאילטרעפ

 טלעטשעגנָא ינדרי יכדרמ טָאה ,קרעוװ עקיזָאד סָאד ןטכַארטרַאפ םייב,

 ָאעל'ל ריש רומזמ , ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,ןָאט ןשיריל ַא ףיוא ןעּפ ןייז

 ןוא רעביירש ,רעגניז רעטנַאקַאב רעד טָאה עוונַאק עטיירב ַא ףיוא ."ווָאיל

 ַא ן'ווָאיל ָאעל סױרַא טריפ סָאו ,טערטרָאּפ ַא טלעטשעגפיוא גָאלָאקיזומ

 רועיש ,רענעלּפ ןוא טעברַא ןיא ןָאטעגנײרַא ,ןקידלדורּפש ןוא ןקידעבעל

 .ןבעל ןשירעפעש-טגייווצרַאפ ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב טשינ

 ךוב סָאד זַא ,ןענָאטַאב טשינ ןלָאז רימ ןעוו ,הלווע ןַא ןעוועג טלָאוו'ס,
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 ַא שינכעט זיא (גנולײטּפָא עשילגנע ןַא ץוחַא ,שידיא ףיוא ןטייז 425)

 .גנוריצ ַא טולָאסבַא ,גנוכיירגרעד עשירעטסיימ

 טָאה ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ינדרי סָאװ ,תוחילש עגנירג טשינ ללכ יד,

 טגָאז'מ יו ,ןעוועג זיא'ס .תוירחא ןוא ץנעטעּפמָאק טימ טריפעגכרוד רע

 רעשירעביירש ענעריובעגנייא ןייז ."ווָאל ווָא רָאביעל יע , שילגנע ףיוא

 ךיז לָאז ךוב ןייז זַא ,סָאמ רעלופ רעד ןיא ןענַאטשעגיײב ןי'ינדרי זיא טנַאלַאט

 .ןגינעגרַאפ טימ ןענעייל

 -ץעשילַאקיזומ עשידיא יד טרעכײרַאב טָאה "ווָאיל ָאעל ,, דנַאב רעד,

 ",לופטרעוו ןוא קיטכיוו זיא סָאװ ,קרעוװ ַא טימ רוטַארעטיל

 עשידיא .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ס'ינדרי יכדרמ -- ןַאמנערָאק לארשי

 ,1961 ,יַאמ ,קרָאי וינ ,רוטלוק

 רַאפ ינדרי יכדרמ רעקיזומ ןוא רעביירש םעד קנַאד ןסיורג ַא טמוק סע,

 יד ירטעג ןוא ךעלרע טרעדליש רע ןכלעוו ןיא ,"ווָאיל ָאעל, ךוב ןייז

 יד .ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב םענופ טייקכעלנעזרעּפ

 ,לופ זיא ךוב סָאד עכלעוו טימ ,םיטרּפ עשיפַארגָאילביב ןוא עיפַארגָאיב

 טימ ןוא סעטַאד עשילַאקיזומ-רוטלוק עקיטכיוו טימ רענעייל םעד ןענעקַאב

 וצ ,קיזומ רעשידיא רעד וצ טכַאמעג טָאה ווָאיל סָאװ ,גָארטיײב ןסיורג םעד

 "נָא ןוא רעדנירג ַא יוװ ייס ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ייס הניגנ רעשידיא רעד

 .עקירעמַא ןוא לארשי-ץרא ,עּפָאריײא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןופ רעריפ

 טנכייצעג ינדרי יכדרמ ךרוד ןרעוו רעטקַארַאכ סווָאיל ָאעל ןופ ןכירטש יד

 -רַאפ ןוא טייקיצרַאה ליפ טימ -- רקיע רעד ןוא -- טנַאה רערעכיז ַא טימ

 שירעפַאש לופרילָאק סעמעוו ,טנעגיריד:-רעטסיימ ןטלַא םעד רַאפ גנורע

 ,טכַארּפ רעלופ רעד ןיא זנוא רַאפ טקעלּפטנַא טרעוו ןבעל !

 רעד וצ רעייטשוצ עקיטכיוו ַא זיא ךוב-ווָאיל ָאעל ס'ינדרי יכדרמ;,

 ןוא ךַארּפש רעקיסילפ ַא ןיא ןבירשעג זיא רע ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא

 ןוא ןבעל ס'ווָאיל ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאפ יד טימ קידנּפַאכרַאפ זיא רע

 ",ןפַאש

 וינ ,1961 ,10 רעבמעצעד ,סטעוװרָאפ .ווָאיל ָאעל -- ַאדנוקעס םולש

 ,קרָאי

 ןייז -- ווָאיל ָאעל ןגעוו עיפַארגָאיב עכעלטנירג ַא טיג ינדרי יכדרמ;
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 סלַא טירט עטשרע ענייז ,גנודליב רעשילַאקיזומ ןוא רענײמעגלַא ןייז ,ןבעל

 ןגעוו ;רעטסײמ-רָאכ רעקיטרַאנגיײא ןוא רעטסײמלּפַאק סלַא ,לַאנָאיסעּפָארּפ

 ,ןרָאכ עשידיא ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ,ווָאיל ןוא גָאגַאניס רעד ןיא ןווָאיל

 "ץרא ,עקירעמַא ,טסערַאקוב ,עשרַאװ ,ענליוו ןופ סעזייר עליפ ס'ווָאיל ןגעוו

 לוש רענליוו רעד ןגעוו ,קירוצ ןוא ןיהַא רעדיוו ןוא קירוצ ןוא ןיהַא .לארשי

 ךעלטיּפַאק רעקילדנעצ ןבירשרַאפ ןבָאה סָאװ עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט ןוא

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד ,ווָאיל ןגעוו ;קיזומ רעשיגרוטיל רעד ןיא עטכישעג

 רעבָא ,רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ רעדיל-סקלָאפ עקילדנעצמוא ןופ רערישזנַארַא

 טשינ יאדווַא ןוא יאדווַא ןוא ,טסואוועג טשינ סָאד טלָאװ רוד רעקיטציא רעד

 ןכעלרעה ַאזַא ףיוא זיא סָאװ ךוב ַאזַא טשינ ןעוו ,רוד רעדנעמוק רעד

 ףרַאד ךוב סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןפוא ןשיטַאמעטסיס

 ןיא רָאנ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןקעטָאילביב יד ןיא- רָאנ טשינ ןעניפעג ךיז

 ןשידיא ןדעי ןיא טרפב ןוא ,ללכב סערעטניא ןַא טָאה קיזומ ואוו זיוה ןדעי

 עשידיא טימ טנרעל'מ סָאװ םידומיל יד ןופ לייט ַא ןייז ףרַאד ךוב ַאזַא .זיוה

 ױזַא ,עטכישעג רעזנוא ןופ ןדלעה יד ןגעוו טנְרעל'מ יו טקנוּפ .רעדניק

 ".ווָאיל ָאעל, ַא ןופ םזיאָארעה םעד ןגעוו ןענרעל ךיוא ןעמ ףרַאד

 ,קרָאי וינ .רָאי 80 יד ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ לגיּפש ַא -- ןָאסלקוי .ר'

 ,1961 ,"ךַאנַאמלַא-ףוקיא,

 ַא ןָא טימ ,עוויטַאמרָאפניא רעייז ס'ינדרי יכדרמ זיא קידנּפַאכרַאפ שממ,

 ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטעװעקיּפעגנָא-ןטקַאפ רועיש

 טפַאשטנַאקַאב עטיירב סױרַא טזייוו ינדרי .עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא

 סָאװ ,קיזומ עשיגרוטיל טּפיוהרעביא ,קיזומ רעשידיא ןופ טיבעג םעד טימ

 ןגעוו ךיוא טדער רע שטָאכ ,טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיױה ןייז ריא טיג רע

 .רעדיל-סקלָאפ ןגעוו ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ קיזומ

 רעשידיא רעד ןיא תואיקב עכעלטנייוועגרעסיוא סױרַא טזייוו ינדרי,

 רע יװ טקנוּפ ,גנולקיװטנַא ןוא גנואײטשטנַא ריא ,קיזומ רעשיגרוטיל

 ןוא םינזח רעקילדנעצ ןגעוו טלייצרעד רע ןעוו ,תיב-ןב ַא יו ךיז טקעלּפטנַא

 ףיוא רע טבעל רָאנ טשינ .הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק

 רעסיורג רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ ןוא עימָאנָאזיפ יד ןכירטש רַאּפ ַא ךרוד

 רע רָאנ ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח עטמירַאב רעקינייװ ןוא עטמירַאב לָאצ
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 -נגיא ערעייז ףיוא ןָא טזייו ןוא ןעגנופַאש ערעייז ךיוא טריזילַאנַא

 | ",טײקיטרַא

 טימ סויוורעטניא ס'ינדרי -- (רעגניז סיוועשַאב קחצי) יקסווַאשרַאװ קחצי

 ,1956 ,3 ינוי ,סטרעוורָאפ ,קרָאי וינ .רעביירש רעשידיא

 טביירש ,ינדרי יכדרמ טלַאה ייז ןופ סָאװ רעלעטשטפירש יד ןגעוו .. .}

 שינעדנעטשרַאפ ךס ַא סױרַא טזייוו רע .גנורערַאפ טימ ,טפַאשביל טימ רע

 ביל קיטכירפיוא טָאה ינדרי יכדרמ יוװ טקנוּפ רעבָא .ןפַאש רעייז ןוא ייז רַאפ

 רע סָאװ רעביירש יד ןופ ךערָאּפ ןוא שֵא רֶע טכַאמ ױזַא ,רעביירש ענייז

 ",ייז ןופ טשינ טלַאה

 עשידיא סָאד ,עדַאנַאק ,געּפיניװ .ןוגינ ןייז ןוא שטנעמ רעד -- ןמש נ

 ,1962 ,2 ץרעמ ,טרָאװ

 עסיורג סָאד ןענעייל ןעמונעג ךיז ךיא בָאה גנוקיטעּפשרַאפ סיורג טימ,

 ַא רעדָא ,גָאלָאקיזומ ַא ףורַאב ןופ קידנעייז טשינ ןוא -- "ווָאיל ָאעל , קרעוו

 ןכעלרעניא ןַא ,הניגנ ןופ רעבָאהביל ַא יו ,רעבָא ךיא ליפ ,רעקיטירק-קיזומ

 טשינ טימ ןייז לָאז ,ןגָאזסױרַא ךיז ןוא ןליפעג יד ןענעכייצרַאפ וצ גנַארד

 רבחמ ַא יוו ,ינדרי יכדרמ ןגעוו רקיע רעד ,טגָאזעג ןפָא ,תושדח סיורג ןייק

 .רעקיטירק ןוא רעלטסניק ,רעצַאשּפָא ןוא רָאטקַאדער ,טסיאייסע ןוא

 עשילַאקיומ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל;

 ,"העידיה אהב , גָאלָאקיזומ רעד ,ינדרי יכדרמ ןוא ןדיא ייב ןטייקכעלנעזרעּפ

 וצ ןזייווַאב טנעקעג טָאה ,הניגנ ןיא טייקכעלנעזרעּפ עשירעפַאש ַא ןיילַא

 ןבעג זנוא ללכב ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ן'ווָאיל ןופ דליב רָאלק ַא זנוא ןבעג

 יו גָאלָאקיזומ ַא .הניגנ ןוא קיזומ ןגעוו גנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ ַא

 ךס ַא םיא טָאה וצרעד ,תומילשב טעברַא יד ןריפכרוד טנעקעג טָאה ,ינדרי

 וצ גנורערַאפ ןייז -- ןוא טייקמיטניא ןייז ןוא טײקטנעָאנ ןייז ןפלָאהעג

 | .ןווָאיל

 -תוימינּפ רעד טימ ייס ,שידיא ןיא םוקינוא ןַא יו טעמכ זיא ךוב סָאד,

 קיטכערּפ ,טייקיד'תוינוציח רעד טימ ייס ןוא ,טלַאהניא ןוא ךות ןטימ ,טייקיד

 -טפירש ןוא קורד ןיא גנוכיירגרעד רעטצעל רעד טול ,ןבעגעגסױרַא ןייש

 ,טסנוק

 טָאה ,ווָאיל ָאעל יו רעלטסניק ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד ןרעדליש םייב,
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 רעשידיא רעד ןיא הפוקת רעשיטַאמַארד רעד טימ טנַאקַאב ינדרי זנוא

 טימ ,ליטס ןש'ינדרי ןיא ןבירשעגנָא -- ןרָאילבוי ןטצעל םעניא עטכישעג

 םלוע םעד ןופ דליב שיטעסניס לופ ַא ןפַאשעג ןוא -- זַאטסקע ןוא טפַאשביל

 ,גנַאזעג ןשימסָאק ןייז טימ ווָאיל ָאעל ןסייהעג טָאה סָאװ ןטק

 ןוא טפַאשנסיוו-קיזומ רעד ןיא ייס םייה רעד ןיא קידנעייז ינדרי יכדרמ,

 טָאה ,גנופַאש-סקלָאפ רעד ןיא ןוא קיטסיאייסע רעשירַארעטיל רעד ןיא ייס

 ".דלעה ןייז וויטקעיבָא ןוא קיטרַאסיורג רָאג טקיטלַאטשעג

 .חיכומ ַא ןוא רעגניז ַא ,רעביירש ַא -- (עילַארטסיױא) ןָאסלטיג לארשי

 ,1956 ,17 ץרעמ ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ

 ןימ ןדעי ןגעק טריטלָאװער סָאװ ,םעד רַאפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא,

 ! תועשר ןוא תועיבצ ,טכערמוא

 תבוטל טסייג רעשירעפמעק ,םזירואײרפַא ס'ינדרי זַא ,ןביולג ךיא ליוו,

 ! עקידנעניימ-ךעלרע זַא זיא -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 ,רעגניז-טרעצנָאק ,רעקיטירק-קיזומ סלַא ,טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא םורָאװ,

 ןעמ ןעק ,ייוודָארב רעשידיא טשינ רעד ףיוא לגרה:תסירד םענעפָא ַאזַא

 .תוביבס עשירעלטסניק-רוטלוק סיוא קרַאטש טלעפ םיא זַא ,ןייז דשוח טשינ

 ָאי ןיוש םיא טייג ,רעלעטשטפירש רעשידיא ,דיא רעשידיא ַא סלַא ,ןייז זַא

 ,ןייר ַא ןליפ ךיז לָאז רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא זַא ,ןבעל ןיא קרַאטש

 ...טפול ,עשילַארָאמ שיטע

 טימ סויוורעטניא ,) רעביירש עשידיא ןינמ ַא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה,

 ןליפ עכלעוו ,(.ז"ז 160 ,1955 ,קרָאי וינ ,"הכלמ, גַאלרַאפ ,"רעביירש עשידיא

 ! ךרדה וז אל זַא ,םיא טימ ךיילג ,ךיוא ןטלַאה ןוא

 :רעביירש עקידנגלָאפ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ,גנודנעוו ,ףור ןייז ףיוא ןוא;,

 יי .ב ,רעקידעבעל רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב ,(רעגניז) סיוועשַאב קחצי

 השמ ,םיובנענעט .ש ,ןהָאק לסָאי ,ימלַא .א ,רענפעש .ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 .ןַאמביל קחצי ןוא סעיטיוו

 ןופ ןעמונעג עטגָאזעגסױרַא סָאד טָאה ,ךיז רַאפ ןוא ןַא ,רעדעי שטָאכ,

 יד ךיז ןבָאה ,לקניוו:קוק ןרעדנַא ןַא ןופ ןעזעג ,טקעּפסַא ןרעדנַא ןַא

 םוצ ןדיא ןינמ ַא יו ױזַא ,ןעוועג ףרצמ ךיז ןשיווצ גנע ױזַא ןזָאנגַאיד

 ;קידנעיײרשסיוא ,ןענווַאד

 רעד ןיא שממ ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זיא רוטַארעטיל עשידיא יד -- ,
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 ַא ןיא ,ףליה רעקידלַאב ַא ןיא ךיז טקיטיונ יז ! ! ןכוסמ-הלוח ַא ,העש רעט4

 | ! ףוגה-תאופרו שפנה:תאופר

 עשידיא טימ ןעויוורעטניא , ךוב סָאד סָאװ ,תובוט תולעמ יד ץוח;

 ,םעד ןופ רעפַאש ,רָאטױא רעד סָאװ ,לזמ סע טָאה ,טגָאמרַאפ "רעביירש

 .וצרעד קיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןטובירטַא עלַא טגָאמרַאפ

 יד ףיא ןטערטנָא ןעמעוװו ןענעק וצ טײקטגַאװעג :ךעלמענ ןוא,

 טשינ ,סעיצקנַאס עלעוטנעווע רַאפ קידנבָאה ארומ טשינ ,"ןגיוא-רעניה ,

 ".ןעמוקַאב רַאפרעד טעוװ רע םיאנוש ליפיוו ,ךיז קידנענעכער

 וינ .םינינע עשירַארעטיל ןגעוו .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1958 ,20 יַאמ ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט רעד , ,קרָאי

 קיטירק רעשירַארעטיל ןגעוו םולָאק ןקידרעירפ ַא טימ תוכייש ןיא,

 יר ַא ןגעוו ןקרעמַאב סָאװ טנייה ךיא ליוו ,סַאג רעשידיא רעזנוא ףיוא

 סנטצעל ןענייז סָאװ ,רעביירש ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעביא רעכיב

 יז רֶעבָא ,טײדַאב םענעדישרַאפ ןופ ןענייז רעכיב עכעלטע יד .ןענישרעד

 ןופ ןסיוו לָאז רעזעל רעשידיא רעטנעגילעטניא רעד זַא ,טנידרַאפ עלַא ןבָאה

 ,טלַאהניא רעייז ןגעוו ףירגַאב ַא סעּפע ןבָאה ןוא ןענישרעד ןענייז ייז זַא ,ייז

 ןופ סעיסערּפמיא ערעצריק ןטלַאהטנַא רעביירש ןגעוו רעכיב יד,

 יכדרמ ,'רעביירש עשידיא טימ ןסעומש , ס'טַאּפ בקעי :רעביירש עשידיא

 -סקעמ , ס'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ,"רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ס'ינדרי

 ןיא ץעזרעביא ןשיאערבעה ןיא ס'נַאמסוק ןָאעל ןוא ,"ןסקעלפער רענַאקי

 ,"םינובו םינמָא לארשי

 ,ָאקיסקעמ ןופ רעקיטירק-קיזומ ןוא רוטַארעטיל רעד ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס,

 ןיא רעביירש עשידיא יד ןופ ןטערטרָאּפ ייר ַא ןסקעלפער ענייז ןיא טיג

 םייח ,ןייבשריה ץרּפ יו ,תומוקמ ערעדנַא ןופ רעביירש ךיוא ןוא ָאקיסקעמ

 ןיא ןענייז ןטערטרַָאּפ יד טָא .ערעדנַא ןוא טַאלבנעזיור .ה ,גרעבנירג

 םזַאיזוטנע ךס ַא ןוא עיצַארג רעשינַאּפש טימ -- ליטס'ןַאהַאק ןקיטרַאנגייא

 .ןןשטנעמ םעד ןופ לטניּפ ןשירעלטסניק םעד טכוז סָאװ

 ףיוא טיובעג עדייב ןענייז רעכיב ס'ינדרי יכדרמ ןוא ס'טַאּפ בקעי,

 זיא טַאּפ בקעי .ייז טימ ןכערּפשעג ןוא רעביירש לָאצ ַא טימ ןשינעגעגַאב

 ךס ַא ָאד זיא ןעגנובײרשַאב ענייז ןיא ןוא "דנוב , ןופ רעקיריל רעד

 םעד טָא ףיוא טקוקעג טשינ .טייקסיז ןגָאז וצ טשינ ,טעטילַאטנעמיטנעס
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 רעד ןיא קילבנײרַא ןַא טרָאפ ךיז טמוקַאב ,ביירטרעביא ןשירעדורבטוג

 .רעביירש םעד ןופ טלעוו רעמיטניא

 ,ךיז טפערט רע ןעמעוו טימ ,רעביירש יד וצ וצ טערט ינדרי יכדרמ,

 ןגַארפ ייר ַא ןגעוו טקנעד רעביירש רעד סָאװ ןסיוו ליוו רע .שיאעדיא רעמ

 ס'ינדרי ןגָאמרַאפ .ןבעל רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעזנוא טימ תוכייש ןיא

 רעמ רַאפרעד רעבָא ,טעטעיּפ רעדָא טעטימיטניא רעקיצניוװ ןטערטרָאּפ

 טלַאה רע סָאװ ,ןטקנוּפ עסיוועג ףיוא עיצַארטנעצנָאק רעמ ןוא טעטילַאער

 *,רקיע ןרַאפ

 ,רעלדָא רעדענעק .רעביירש עשידיא טימ ןסעומש -- גרעבנייטש חנ

 ,1956 ,11 ינוי ,לַאערטנָאמ

 ןוא ןצרַאה םוצ קרַאטש זיא שידיא ןעמעוװ שטנעמ ַא ןעמוקעג זיא,

 -מוא ןרָאוװעג רע זיא -- ןעקנַאצסיױא ןיא טלַאה טרָאװ רעזנוא זַא :ןעזרעד

 ןעמוק ייז רָאנ ,שידיא ןופ ןעקנַאצסױא םעד ןעעז ךס ַא .טגרָאזַאב ןוא קיאור

 רעבָא טָאה ינדרי .אצוי ןעמ זיא טימרעד ! ייוו יוא :ןשירַארעטיל ַא טימ ּפָא

 ןריבורּפ ץרַאה'ס ןרַאּפשרעטנוא ,טנַאה ַא ןגיילוצ -- ןָאט סעּפע טלָאװעג

 .ןעועטַאר

 ןשיגַארט םעד ןגעוו ןסיוו ױזַא ךָאנ ןעק רעוו :טכַארטעג רע טָאה,

 ןדערוצכרוד ךיז קעװַא רֶע זיא ? רעביירש עשידיא יוװ שידיא ןופ דנַאטשוצ

 :ךוב סָאד ןעמוקעגסױרַא זיא ןכערּפשעג יד ןופ .רעריפ-טרָאװ ערעזנוא טימ

 ."רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא,

 סָאװ ןשטנעמ ַא רימ ןבָאה ָאד זַא ןעמ טעז ךוב סָאד טנעייל ןעמ ןעוו,

 הואת ַא ןוא ,תמא ןרַאפ גנַארד ַא ,טייקכעלקריוו רעד רַאפ שוח ןפיט ַא טָאה

 , . . טייקיטכירפיוא רַאפ

 רעד ןופ הדירי רעד ןיא קידלוש זיא רעוו, :עגַארפ ס'ינדרי ףיוא

 רבח ,קידלוש , :סיועשַאב קחצי םיא טרעפטנע "? רוטַארעטיל רעשידיא

 ןגָארט דלוש עסיוועג ַא רעבָא .עיצַאלימיסַא יד ךיז טייטשרַאפ זיא ,ינדרי

 גנורעלקרעד ענעטָארעג ַא טיג גרעבדלָאג .צ .ב ןוא ."רעביירש לייט ַא ךיוא

 וצ ַא טמוקַאב עקילק רעדָא לזיילק ַא ןעוו, :עקילק ַא ןופ סעיצקנופ יד ןגעוו

 ןופ ןשטנעמ סיוארָאפ ןיא ןּפוטש יז ןעק עסערּפ רעד ןיא סולפנייא ןסיורג

 ערעדנַא ןזָאלרעד טשינ ןוא ,םוסריּפ םעד טשינ ןענידרַאפ סָאװ ,זיירק ריא

 קיטירק ןסולפנייאַאב עגונב ךיוא טייג ענעגייא סָאד .ָאי סע ןענידרַאפ סָאװ
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 סָאװ עגַאל ַא זנוא ייב ָאד זיא סע ןעוו ,טרפב .ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ

 ",קיטירק ןופ טיבעג ןיא לָאּפָאנָאמ ַא ףיוא ךעלנע זיא

 רעביירש יד ןפרַאװ וצ שזַארוק ןטכערעג םעד רעבָא טָאה ןהָאק לסָאי,

 טשינ ייז טעוו רענייק זַא ,ןטייקידלוש ערעטיב עכלעזַא ןיירַא םינּפ ןיא

 ,קיווייל -- טייקינייא:יירד יד סָאװ טכַאמ יד , :טגָאז רֶע .ןענעקייל ןענעק

 -סיוא ייז ןופ זיא ,גנוטייצ רעד ךרוד ןגָארקעג טָאה -- ץנַאלג ןוא ושָאטַאּפָא

 ",רוטַארעטיל יד ןכַָאירעטנוא וצ ןרָאוװעג טצונעג

 טגַאוװעג טלָאװ רעוו ןטלעז סָאװ ,ץתמא עכעלנייּפ עכלעזַא ןענייז סָאד

 ןיז טימ טכיירגרעד סָאד טָאה ןהָאק לסָאי ...ןעגנערבוצסורַא ייז

 , . .טייקיטכירפיוא רעכעלפערט

 ,םיובנענעט .ש עגעלָאק ןריאויוורעטניא טימ ןעוועג ינדרי זיא קידילזמ ,

 וצ טמוק'ס ןעוו רעבָא -- רעקיטנַאמָאר ַא םיובנענעט זיא ןביירש ןייז ןיא

 ףיוא ןָא רֶע טזייוו ךעלפערט יו .טסילַאער ַא ןרעוו ךיוא רֶע ןעק ןכַאזטנורג

 ןעמונעג ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקעי, :רעטכיד לייט ייב שינעלעטשרַאפ רעד

 ,עקיד'הפ-לובינ ןבעגעגנירַא לױמ ןיא םיא ןוא רעװַאלסַארב םעד

 עשטייז יד טימ ךיז ןלעטש רעמייב יד , :רעגייטש ַא יוװ ,דייר ערַאגלואוו

 לעוו'כ , :"עכָארסעג ערעטצניפ ַא סױרַא ןזָאל ןעמולב יד , ;"רימ וצ לחומ

 ;?קנַאדעג ַא ןשטעווקסיוא טנייה טסעוװ וד ביוא ,קסַארפ ַא ןעגנַאלרעד ריד

 ."ךרָאנש ַא ןוא ּפָארכ ַא ןּפַאכ רימָאל,

 עכלעוו רעטנוא הצילמ עקידײל יו טשינ זיא ןביירש ס'ינדרי}

 ,רַאטנעמעלע זיא טרָאװ ןייז -- רעביירש ערעזנוא ןופ ךס ַא ךיז ןטלַאהַאב'ס

 -- רע טניימ ,טגָאז רע סָאװ ,תמא ןרַאפ טרעטסײגַאב זיא רע .רָאלק ןוא ןפָא

 ןרַאפ ןרעטיצ טשינ ףרַאד ןוא רעגניז ַא זיא רע .רע טגָאז ,טניימ רֶע סָאװ ןוא

 ,ןטכַארטוצכָאנ קנַאדעג םעד טקעוװ ךוב ןייז . . .הסנרּפ בילוצ טרָאװ ןעיירפ

 עיינ ןכוז ןבייהנָא ןוא ןדָאטעמ עטלַא עלַא ,ןטייהניואוועג ןטייבוצרעביא

 וצ -- שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנואיצַאב רערעסעב ַא וצ ןריפ לָאז סָאװ ,ןגעוו

 ",,,רוטלוק רעטכע

 ס'ינדרי יכדרמ .רעקירָאטסיה ןקידנעמוק ןרַאפ -- םױבנענעט .ש

 םעד רעבָאטקָא ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ ,רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא

 ,1955 ,ןט'8

 ןלעיצעּפס ַא ןיא קילבנײרַא ןרעדנוזַאב ַא טעמכ טיג ויוורעטניא רעדעי
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 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ,קיטסײג ןשידיא רעזנוא ןופ גייווצ

 יידלושַאב ענעבירשעג-קידנעילג ,עקיטכעמ ןעצ ןענייז סָאד .עקירעמַא

 טשינ טָאה ינדרי .ענעכָארּפשעגסיױא-סייה ןוא ענעבירשעג רָאלק ,ןעגנוק

 .ןָא סָאד טפור רע יו ,"ץ'תמא עבלַאה , ןייק ,ןטײקטגָאזרעד טשינ ןייק ביל

 זיא סע סָאװ ץלַא טגָאז רע .ךעלעטניּפ ןוא ןשענערעהוצנָא סיוא טדיימ רע

 *?! קידלושַאב ךיא, ןימ ַא זיא ויוורעטניא רעדעי .גנול רעד ףיוא םיא ייב

 רעד וצ יו ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו טלדנַאהַאב טרעוו ךוב םעד ןיא,

 עסערּפ עשידיא עגיה יד ,עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןופ עטכישעג

 ןרעװ סע ױזַא יו ;רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנַאג רעד ;בצמ ריא ןוא

 ײרעמַא םענופ טפנוקוצ יד ,ןטלַאטשנַא-הקדצ עשידיא עגיה טעטלַאװרַאפ

 ילעזעג ןוא עשירַארעטיל עשידיא ןופ עמעלבָארּפ סָאד ;םוטנדיא רענַאק

 רעגיה רעד ףיוא ךיז טריפ ןוא טפַאש ,טבעל ױזַא יו ;קיטירק עכעלטפַאש

 .ךעלטפַאשלעזעג ןוא טַאוװירּפ ,רעביירש רעשידיא

 ".ךוב ס'ינדרי יכדרמ וצ רענעייל ןשידיא םעד טקעריד ּפָא ןקיש רימ,

 ווָאיל ָאעל ס'ינדרי .רעקיזומ ַא רַאפ טנעמונָאמ ַא -- ץיווָאקרעב ל א

 .1960 ,רעבמעוװָאנ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ ,עיפַארגָאיב

 -- קיזומ וצ דנוב ןקיביײיא ןַא ןיא ,ט'סנק'רַאפ ץלַא ןופ רעירפ זיא ינדרי}

 םעטָא רעד שממ ,זיינדרי רַאפ זיא קיזומ .קיזומ רעשידיא וצ טּפיוהרעביא ןוא

 טלצרָאװ רע זַא ,קיטנעק זיא קיזומ רעשיגרוטיל ןייז טימ ןוא ןבעל ןייז ןופ

 .עיצידַארט רעקירעי טנזיוט ריא ןיא ףיט

 ךיז קירוצ רָאי 25 עכלעוו ַא טימ ךָאנ טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד,

 רימ ןבָאה ,ןפַאשעג טָאה ינדרי סָאװ סעיציזַאּפמָאק ייווצ טימ טנעקַאב

 ,"םירהה לא יניע אשא, םיליהת (א"כק) לטיּפַאק ַא -- תמא םעד טָא ןזיוװַאב

 טָאה יקציוועסוק השמ ןזח רעלטסניק-:דומע רעטמירַאב-טלעוו רעד סָאװ

 רעד רעטנוא דרָאקער רָאטקיװ .יע .יס .רַא ַא ןיא טקיבייארַאפ רעטעּפש

 ,ך"נת ןופ םיקוסּפ עכעלטע ןוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןופ גנוטײלגַאב

 סעיציזָאּפמָאק עדייב ;"איבנה תקעצ , לטיט ןרעטנוא ,(א"כ ,'ח) הימרי ןופ

 וינ ןיא ,"ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ ,, רעד ןופ 1921 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ןענייז

 עיציזָאּפמָאק רעד ןופ רענעט עשיגעלע עקידריווקרעמ יד ןיא ואוו ,קרָאי

 טגָאלק סָאװ ,איבנ ןופ רעצ ןוא קָאטיײװ ןפיט םעד טרעּפרעקרַאפ ינדרי טָאה

 יו ןוא -- דעלג ןיא אפור ןוא סםַאזלַאב ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאװ םעד ףיוא
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 טָא וצ ןטערטוצוצ זיינדרי רַאפ שזַאגַאב גונעג ןעוועג ןײלַא סָאד זיא ,טגָאזעג

 ,ומיחרו וליחדב ןרָאװעג ןבירשעג שממ זיא סָאװ ,טעברַא רעקיטכיוו רעד

 יו רעבילַאק ןופ רעלטסניק ַאזַא ןגעוו ןביירש וצ וצ טערט סָאװ רעד ,

 -כרוד םיא ןענעק ,ןעמענפיוא ןענעק וצ םיא טיירג ןייז ףרַאד ווָאיל ָאעל

 רעביא ףרַאד רענייא ַאזַא ;טייקפיט ןוא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ןעגנירד

 וצ ןוא טקעיבָא םעד וצ עביל עכעלדנעמוא ןַא ןציזַאב ןוא ןגָאמרַאפ ןעמעלַא

 ליטס ןטַאלג ןוא רעדעפ ענעפילשעג ַא ;ןרעּפעקרַאפ וצ טכוז רע סָאװ םעד

 רעשּפיה ַא ןיא ינדרי יכדרמ טגָאמרַאפ ןטובירטַא-טּפיױה ייווצ יד טָא ןוא --

 רעלטסניק:דומע ןוא רעגניז:סקלָאפ ,רעלעטשטפירש רענייפ רעד .סָאמ

 רעכעלטנעוועגרעסיוא רעד רַאפ חוכ-רשיי ןסיורג ַא טנידרַאפ ינדרי יכדרמ

 זַא ,קרעוװ םעד ןיא טגיײלעגניירַא טָאה רע סָאװ ימ רעסיורג רעד רַאפ :הנתמ

 ",ןקותמ-רבד ַא ןעמוקסורַא לָאז סע

 רעוועשרַאװ ןופ קנעדנָא ןרע רעטעברַא רעשידיא -- ינווָאכוד השמ

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ ,(גנוטייצ רעד ןופ טייז טנָארפ רעד ףיוא) .ןדלעה-ָאטעג

 ,1945 ,20 לירּפַא ,לַאנרושז

 סָאװ ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טכַאלש יד זַא ,ליפעג ַא טימ ןעמונעגכרוד,

 -תריסמ ןוא רעשיגַארט ןעוועג זיא ,געט קיצרעפ ןוא ייווצ טרעיודעג טָאה

 עגיה ןבָאה ,ָאנרעלַאס ןוא ןַאטַאב ,דַארגנילַאטס ןוא קרױקנָאד ןופ רעקידשפנ

 ןוא רעדירב ערעייז טנייווַאב דובכה:תארי טימ רעטעברַא עשידיא

 -םיוא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןקיצנייא םעד ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד -- רעטסעווש

 ,דנַאל ןטריּפוקָא-יצַאנ ַא ןיא דנַאטשפיוא ןטריזינַאגרָא ןַא ןביוהעג

 ןַא םורַא ,ךיז ןבָאה וינעווע עט-7 ןוא סַאג רעט:29 רעד ףיוא,

 עשידיא רעטנזיוט-רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ,עמרָאפטַאלּפ רעטריזיווָאּפמיא

 "םימחר אלמ לא, רעד ןסירעג ךיז ןבָאה ןעלמיה יד וצ ןעוו ןוא רעטעברַא

 וכלהש ןלױּפ לש וטיגב וגרהנש, יד ךָאנ טכַאמעג טָאה ןזח רעד סָאװ

 סָאװ הללי טימ ןרָאוװעג טײלגַאב הליפת יד זיא ,"םשה שודיק לע םמלועל

 ,רעצרעה עטקָאטייװעצ ןופ ןסירעג ךיז טָאה/

 -כרופרע רעד וצ ןביוהרעד טנעקעג טשינ ךיז טָאה עדער םוש ןייק,

 ןזח סָאו םישודק יד ךָאנ "םימחר אלמ לא, רעד יו טנעמָאמ ןופ טייקיט

 רעד ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ שידק רעד ןוא טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ

 גָאט ןקינוז םעד ןיא זיא רעטנעצ טנעמרַאג רעד .טגָאזעגכָאנ םיא טָאה םלוע
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 טָאה תוליפת יד ןופ ןייוועג סָאד .אכבה-קמע ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 עגיּפעק טנזיוט-טנזיוט ַא ןוא ןטפול רעד זיא ןגָארטעג ןענָאפָארקימ ךרוד ךיז

 ".שדקתיו לדגתי}, :טגָאזעגכָאנ ןוא טנייוועג ,טנייוועג ןבָאה הדע

 םעיינ רעייז ןרע דנַאברַאפ םינזח ןופ רעדילגטימ -- דמלמ השמ

 ,1946 ,6 רַאונַאי ,קיטנוז ,גָאט רעד ,קרָאי וינ .ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 םינזח רעקרָאי-וינ םעד ןופ רעדילגטימ ,םינזח ןופ םלוע רעסיורג ַא,

 111 ,לַאז ַאזַאלּפ םעד ןיא טנוװָא ךָאװטימ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ,דנַאברַאפ

 רעייז דובכל ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טעקנַאב םעד וצ ,וינעווע דנַאקעס

 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןוא ,ינדרי יכדרמ ,טנעדיזערּפ ןטלייוורעד יינ

 םעד ךרוד טשרעהעג טָאה גנומיטש עקיד'בוט-םוי ַא .עיצַארטסינימדַא רעד

 עשירעלטסניק ענייפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע :;טנװָא ןצנַאג

 ,םַארגָארּפ

 ,ןילדע םַאיליוװ ןופ עדער יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא,

 ףסוי רעקיזומ עטמירַאב יד ןופ סעדער יד ךיוא יו ,"גָאט, ןופ רָאטקַאדער

 -קַאדער ,גייווצרעבליז ןמלז ןוא ,סטרעבליז לוװוַאז רָאסעּפַָארּפ ,יקסנישמור

 ,ןָאקיסקעל רעטַאעט ןופ רָאט

 םעד ןופ טירטפיוא רעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא;

 ןופ טירטפיוא רעד ןוא ,טומַאלַאמ ןָאעל ,טסיטרַא עניטרעצנָאק ןטבַאגַאב

 ילערעב ןזח ןטמירַאב ןופ ןעגניז סָאד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב רעליּפשיוש םעד

 | .יגח

 רעיינ רעד ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא רענדער רעטצעל עמַאס רעד,

 ןוא עקידנזעוונָא עלַא טקנַאדַאב טָאה רעכלעוו ,ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 .ןפוא םענייפ ַאזַא ףיוא טנוװָא םעד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ יד ךיוא

 ןוא ןזח םעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא "ןמוזמ ןשטנעב ןופ דובכ רעד,

 ".יקסווָאניסַאי סחנּפ ,רָאטיזָאּפמָאק

 ,ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי-25 -- רעדרַאמ ַאלעה

 ,31 .צעד ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ ."לוקס דנער, ןיא טריפעגכרוד ךעלרעייפ

4, 

 "25 רעד ןרָאוװעג טרעייפעג זיא ,1954 ,רעבמעווָאנ ןט-28 םעד ,קיטנוז

 טסיאייסע ,רעקיטירק-קיזומ ןטנַאקַאב םעד ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי
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 קחצי, ןופ ןרָאװעג טנדרַאעגנייא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ טסיצילבוּפ ןוא

 -ָאק ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןופ "גייווצ ןַאמביל

 דנער  ןופ לַאז רעסיורג רעד ."טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןטימ עיצַארעּפָא

 ,רעביירש ,רעלטסניק ענעדַאלעג טימ ןעוועג טלופרעביא זיא "לוקס

 ס'ינדרי ךיוא יו ,סעיצַאזינַאגרָא ןופ רעייטשרָאפ ,ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעקיזומ

 ,רעדניק עריא טימ עמַאמ

 ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאמביל קחצי רבח}

 ןופ ןָאט םעד ןָא רע טלעטש רעטרעוו עמערַאוװ ןיא ןוא ,ץיזרָאפ םעד טריפ

 .טנווָא

 :.םוי ַא טימ רעדנוזַאב ןדעי רָאפ טלעטש רעטסײמטסוָאט רעד,

 ןענעדרָאניײא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,רעלעג יבָאט הרבח .המדקה רעקיד'בוט

 ןעמולב טגנַאלרעד ךיוא טָאה ןוא רַאליבוי םעד טסירגַאב טָאה ,גנורעייפ יד

 .ןעל'הנח עביל ןייז ןוא עמַאמ ס'ינדרי

 רעד רַאליבוי םעד טסירגַאב "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ , ןופ ןעמָאנ ןיא,

 םעד סירגַאב ךיא, :סערעדנַא ןשיווצ טגָאז סָאוװ ,םיובנענעט .ש רעביירש

 רע .טסילַאנרושז ןוא רעקיטירק קיזומ ,רעגניז-סקלָאפ סלַא ינדרי עגעלָאק

 טָאה'מ .ביל םיא ןבָאה םיא ןענעק סָאװ יד .טעַאּפ ַא טסילַאנרושז ַא זיא

 רעד ןיא .ןעגניז ןייז ןופ ןגינעגרַאפ סיורג טָאה'מ .טנַאלַאט ןייז ןיא ןביולג

 סע ידכ ,טפַאשביל ןוא דובכ ןלייטוצ טנייה םיא רימ ןליוו תועשר ןופ טלעוו

 ,ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןיא ןריריּפסניא םיא לָאז

 םעד טסירגַאב ,יקסלָאדָאטס בקעי ,רעטכיד רענרעדָאמ רענייפ רעד,

 סקירב לאימחרי רעביירש רעד ךיוא .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא רַאליבוי

 ןיא טָאה גרעבדלָאג יול טעָאּפ רעד ךיוא יוװ .ן'ינדרי יכדרמ טסירגַאב

 ,רַאליבוי ץבושח םעד טסירגַאב רעטרעוו עשיריל

 ןייז ןיא טנָאמרעד ,ןעלג .י .רד ,"טַאלבנכָאװ, ןופ רעטעברַאטימ רעד ,

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ ןופ ייסע ןַא גנוסירגַאב

 רעמונ הנשה שאר םעניא ןעוועג זיא סָאד .קירוצ רָאי ַא טימ "טַאלבנכָאװ,

 טנייה זיב ןסעגרַאפ טשינ ןעק רעסירגַאב רעד ןוא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ,

 .טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ייסע יד סָאװ םשור רעד

 רעד טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה רעסירגַאב עלַא יד ןשיווצ,

 -ָאידַאר עשידיא ןופ טכַארבעג טָאה סָאװ ,רעגרעב וװַאטסוג רעליּפשיוש

 זיא ןוא טנעדיזערּפ-עציוװ ןעוועג לָאמ ייווצ זיא ינדרי עכלעוו ןופ ןטסיטרַא
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 :טימ ןרָאי ךס ַא טָאה רע זַא טלייצרעד רעגרעב .רַאטערקעס רעד טציא

 ךיז טָאה רע ןוא רעטַאעט ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ן'ינדרי טימ טעברַאעג

 .רבח רעביל ַא ןוא עגעלָאק רעטוג ַא ןייז וצ ןזיועגסױרַא לָאמעלַא

 ,רעקעּפ רָאטקיוװ ,רָאטקערידיָאידַאר ןוא רעליּפשיוש רעטסואווַאב רעד,

 ךיא בָאה טייצ רָאי ןעצ, :רַאליבוי םוצ גנוסירגַאב ןייז ןיא רעדיוו טגָאז

 סָאד ןוא ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא ן'ינדרי יכדרמ טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןבעל ןיימ ןופ רָאי ןעצ עטסנעש יד ןעוועג ןענייז

 ."ןעמַאזוצ טכַארברַאפ

 ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא רַאליבוי םעד ךיוא טסירגַאב סע,

 יכדרמ ןכלעוו ןופ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ ןעמָאנ

 .עגנַאל בייל ןזח ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ינדרי

 ןירעליּפשיוש יד ןעמונעג לײטנָא ןבָאה םַארגָארּפ ןשיטסיטרַא םעניא

 םיסקַאמ רעגניז רעד ,רעצינש ַאטעירנעה ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןופ

 ,"העש-ָאידַאר סטרעוװרָאפ , רעד ןופ רעקימָאק רעלופטנַאלַאט רעד ,ןידָארב

 על'הנח ,יורפ ס'ינדרי ,ןירעגניז-סקלָאפ עקיצרַאה יד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב

 ,גרעבמָארטס

 ןקילײטַאב טנעקעג טשינ ,רעדייל ,ךיז ןבָאה העש רעטעּפש רעד בילוצ ,

 רעד ,סוילושזד רַאקסָא טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעד ןעגנוסירגַאב טימ

 רעשיטסירָאמוה ןוא רעליּפשוש רעד ,שטַאגורטס ףסוי רָאטַאטיצער

 ע'לחר ןירעגניז יד ,יקציווירק דוד רעטכיד רעד ,רוקרעמ ףלָאוװ רעביירש

 רערעלוּפָאּפ רעטסואווַאב רעד ןוא יעלב ןעלעה ןירעליּפשיוש יד ,סילער

 .יקצול .א רעטכיד

 ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה טימ סעמַארגעלעט ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז סע ,

 יד ןופ ,ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב םענופ רַאליבוי םוצ

 רעד ,ךיירנערע םייח ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ימלַא .א רעביירש ןוא ןטעַאּפ

 ,ןָאסדיוװיעד בקעי רָאסעפָארּפ ,טרַאבלעג לכימ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 .ץנַאלג בייל ןוא קישטניּפ .ּפ ,יקציוועסוק השמ םינזח עטמירַאב יד ןופ ןוא

 -רעביא סָאד טכַאמעג טָאה עטלמַאזרַאפ יד ףיוא קורדנייא ןלעיצעפס ַא,

 רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,לקיטרַא ס'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ןופ ןענייל

 םענופ ריפניירַא ןַא טימ ,רַאליבויי םעד דובכל ,עקיסקעמ ןיא "עמיטש ,

 .ןייטשניבור השמ ,"עמיטש , רעד ןופ רָאטקַאדער

 עלַא יד ףיוא טרעפטנעעג ךָאנרעד טָאה ינדרי יכדרמ רַאליבוי רעד,
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 גנַאזעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עדער רעצרוק ַא טימ ןעגנוסירגַאב ןוא סעדער

 :תיצמת םעד ןבעגרעביא רָאנ ָאד ןלעוװ רימ .ןיײלַא ךיז רַאפ

 עלַא ןיײרַא סיג ךיא רעכלעוו ןיא ילכ יד ןרָאוװעג זיא ןביירש ןוא ןעגניז ,

 ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה .עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער ,עשיטע -- ןליפעג עניימ

 ,"ןבעל ןיימ ןופ וויטָאמ רעד ןרָאוװעג זיא ,ןביירש ןיימ ןופ יד יוװ ,ןעגניז ןיימ

 :.רעטנוא עשידיא עלערוטלוק ַא ןעוועג זיא גנורעייפ עקיזָאד יד

 ?,קרָאי וינ ןיא ןרעוו טקניידעג גנַאל טעװ סָאװ ,גנומענ

 טימ סנגעוורעטנוא :ינדרי יכדרמ .שיט רעכיב ןופ -- ןַאמלוש םהרבא

 ,1955 ,26727 רעבמעווָאנ ,עמיטש רעזנוא ,זירַאּפ .רעביירש עשידיא

 ןרַאפ דיירסיוא ןַא ןענייז רעביירש עשידיא ןעצ יד טימ סויוורעטניא יד,

 ןכעלנעזרעּפ לסיב ַא ןעגנערבוצניירַא -- ינדרי .מ רַאפ -- רעביירש וטפלע

 ןופ בצמ םעניא ןוא רעביירש עשידיא יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טכיל

 .ןײמעגלַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 טנַאלַאט טימ ,טייקשירעדניפרעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב סָאד

 ",ךוב ךעלצונ ַא קפס ילב זיא סע ןוא

 ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט 4 -- טנַארַאט הרובד

 רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע וצ רעטנעצ

 ,1944 ,יַאמ ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ָאטעג רעוװעשרַאװ

 וצ רעטנעצ ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ןטכענ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט ריפ,

 רעוװעשרַאו רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע

 ןּפָארט ןטצעל ןזיב ,ןדַאקירַאב יד ףיוא טפמעקעג געט 42 ןבָאה סָאװ ,ָאטעג

 ,ןּפורט-יצַאנ יד ןגעק ,טולב

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןפורַאפ זיא סָאו ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד,

 זיא ,טײלסטּפַאשנסיו ןוא רעלטסניק רעביירש עשידיא ןופ טעטימָאק

 ,.ךעלרעייפ ןוא טנַאזָאּפמיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ןופ טנעדיזערּפ ,רעביירש רעשידיא רעסיורג רעד :טדערעג ןבָאה סע,

 טנעדיזערּפ-עציװ רעד ;שַא םולש ,טעטימָאק רעלטסניק ןוא רעביירש רעד

 ;יקצישק ןָאעל ,ןָאיני סרעקרָאװ גנידָאלק דעטײמעגלַאמַא רעד ןופ

 .צ .ב טסילַאנרושז רעשידיא רעטסואווַאב רעד ;סָארק ַאנַא ןירעטכיר

 ,גנולמַאזרַאפ רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,גרעבדלָאג
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 רעד ןטָארטעגסױרַא זיא עדער רעקידנריר-ףיט רעבָא רעצרוק ַא טימ,

 טלעטשעגרָאפ זיא רע ,דיא ַא ,םיבוט ןַאלוי רעטכיד רעשילוּפ רעטמירַאב

 .ץשא םולש ןופ ןרָאװעג

 ןיא ןעוו ,ןעוועג זיא טנעמָאמ רעקידנירעטישרעד ,רעקידנריר ףיט ַא;

 ןטנעמסידָאלּפַא םוש זָא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןוא רעטצניפ ןרָאװעג זיא לָאז

 רעד ןופ ּפָארַא ןוא סױרַא ןענייז (רעציזרָאפ ןופ גנַאלרַאפ ןטיול) םלוע ןופ

 ,םױבטָאר בקעי ןוא ימע-ןב בקעי רעלטסניק עשידיא עטמירַאב יד עניב

 טָאה סָאוװ ,ינדרי יכדרמ ןזח ןופ ןרָאװעג טגלָאפעגכָאנ ןענייז עכלעוו

 לטיּפַאק ַא טנעײלעג טָאה ימע"ב .'םימחר אלמ לא, םעד טכַאמעג

 םוצ רעפטנע ןַא טנעיילעגרָאפ טָאה םױבטָאר .י ןוא ,"תוניק ענרעדָאמ,

 ןופ דיל ַא ןוא גרעבדלָאג .צ .ב ןופ ןבירשעגנָא ,ָאטעג רעד ןופ ףורפיוא

 ,ןענעיילרָאפ םעד תעשב טנייוועג ןבָאה ןשטנעמ ליפ .קילַאיב ןמחנ:םייח

 רעצנַאג רעד טָאה הרכזה יד טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו רעבָא

 .לוק ןפיוא טנייוועג םלוע

 ןַאילוי רעטכיד ןופ ןוא ׁשַא םולש ןופ גנוטערטסױרַא רעד טימ ןעמַאזוצ ,

 רעכעלרעייפ רעד ןופ טנעמָאמ רעטסגידנריר רעד ןעוועג סָאד זיא םיבוט

 ",גנולמַאזרַאפ

 טימ סויוורעטניא .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רדנ סחנמ ג

 ,1955 ,3 .ווָאנ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .רעביירש עשידיא

 ןעוועג זיא סויוורעטניא יד ןיא עטקילײטַאב יד ןופ עקינייא רַאפ,

 רעד ןופ טשינ זיא סָאװ רעביירש ַא וצ סעגַארפ ןרעפטנע וצ םזיאָארעה

 עטקילײטַאב יד רעבָא .סויוורעטניא ערעייז ןקיביײארַאפ ןזָאל ןוא ,"עקילק,

 טיג סע .ךוב םעד ףיוא ץלָאטש ןייז געמ רבחמ רעד ןוא ,האנה ןַאט סע געמ

 רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןוא לגיּפש ןגיטכיר ַא

 רעמ ץלַא רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ טרעוו עכלעוו סַאג ַא ,סַאג רעשידיא

 יד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז רעניואוונייא יד ןענַאװ ןופ סַאג ַא :טשיאייוג'רַאפ

 יד ףיוא ןעמערַאװנָא לסיבַא ךיז לָאמַא ןעמוק תומשנ ענעשָאלעגסיוא ,עטלַא

 קוק ןייא . . .ןקנַאצ םייב ןטלַאה סָאװ תונורכז עשיגלַאטסָאנ ןופ ךעלעווייא

 ךיז טרעדיוּפ סָאװ ,הנקז ַא ןָא זנוא טנָאמרעד עסערּפ רעזנוא ןופ םינּפ ןפיוא

 ...ןלַאפסיוא ןיא ךיוא ןיוש ןטלַאה עכלעוו רָאה עריא "טשטילב , ןוא ךָאנ

 ןענייז ןײלַא סויוורעטניא יד קידעבעל ןוא טנַאסערעטניא יו ןוא;,
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 ,ןענייז רעביירש יד וצ סעגַארפ ס'ינדרי ףרַאש ןוא רָאלק יו ןוא ,ןבירשעג

 יד וצ ענייז סריפניירַא עלַא יד רַאפ רבחמ םעד ביול רערעדנוזַאב ַא טמוק

 .סויוורעטניא

 ךוב םעד טָא ןרימוס תורוש עצרוק רָאּפ ַא טימ ןלעװו לָאז ךיא ןעוו,

 ;ױזַא טגָאזעג ךיא טלָאוװ ,ס'ינדרי

 ַא ,טייקידוועגניז ןייז ןופ לייט ַא ןיײרַא ינדרי טגנערב ןביירש ןייז ןיא,

 ,לופ ,רָאלק ,טוג סױרַא טמוק ןָאט רעד רעדָא "ןפָאלב , טשינ ןעק רעגניז

 ,גנַאזעג ַא יו ךיז טנעייל ליטס ןייז .ןעגנוזעג טשינ זיא סע -- רעדָא

 ,קידנעמענמורַא-ץלַא ןוא ףיט -- גנוטכַאבָאַאב ןייז ,שימטיר ןוא לופגנַאלק

 ,ךיז טקנעדעג ןָאט רעטכייל ַא יו ןוא ! ןָאט רעטכייל ַא :רעווש טשינ רעבָא

 ,םיא ןופ ןבירשעג טנעייל ןעמ סָאװ ךיז טקנעדעג ױזַא

 טָא וצ רָאנ טצענערגַאב ךיז טָאה ינדרי סָאװ ,סָארדרַאפ ַא רָאנ זיא סע,

 םוצ ןגָארטיײב עקיטכיוו טכעלטנפערַאפ ךָאד טָאה רע .סויוורעטניא ןעצ יד

 ,רָאטקַאדער רעזנוא טנָאמרעד ןיוש טָאה ענייז ייסע ןייא .ָאד ןבעל ןשידיא

 ןופ רעפַאש ןוא רעיוב , ךוב ןייז ןיא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ ,, ,ןַאמביל קחצי

 קנעדעג ךיא סָאװ ךַאז עטייווצ ַא ןוא ,190 טייז ,דנַאב רעטייווצ ,"רוד ןיימ

 ןופ דליב ַא זיא ןענישרעד זיא סע ןעוו סע טנעיײלעג ןבָאה ןכָאנ טציא ךָאנ

 | .ןבעל-גָאגַאניס ןשידיא רענַאקירעמַא

 ַא ןיא המקנ, היהש השעמ ַא ןופ גנולייצרעד יד ןעניז ןיא בָאה ךיא;,

 רעמונ ןיא טקיטעטשַאב טציא בָאה ךיא יו טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,"ײבַאר

 -ירעמַא ןופ דליב קיסַאלק טשרע ןַא ,1954 ,26 ץרעמ ,"טַאלבנכָאוװ, ןופ

 .רעביא ןוא ןענעייל זומ ןעמ סָאװ ,דליב ַא זיא סָאד .ןבעל ןשידיא םענַאק

 ".ָאד ןבעל ןשידיא ןטעװעצַארעמַארַאפ רעזנוא ןופ דליב ַא -- ןענעייל

 רעד , ,קרָאי וינ .שיט ןפיוא רעכיב .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1963 ,23 ץרעמ ,"גָאט

 ס'ינדרי יכדרמ זיא "ךַאנַאמלַא-ףוקיא , ןיא טעברַא עטנַאסערעטניא ןַא;,

 ,עמעט ַא ךָאנ זיא סָאד ,"עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא ןוא קיזומ עשידיא,

 רע .ןבירשעג טסנרע ןטלעז ןוא ליפ טשינ זנוא ייב טרעוו סע רעכלעוו ןגעוו

 רעייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןצרוק ןיא ןָא טיג ןוא ןעמענ ךס ַא טנָאמרעד

 רעכעה טמענרַאפ סָאװ ,לקיטרַא ןופ דנע םייב טביירש ןײלַא רע יוװ .ןפַאש

 טָאה ינדרי .עמעט יד טּפעשעגסיוא טשינ טייוו רע טָאה ,ןטייז קיצנַאװצ
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 ןזַאפ עסיוועג ,טגָאזעג רעסעב ,עמעט יד ןּפעשוצסיוא ןעמענ ךיז טגעמעג

 ".ךוב ַא ןיא ,עמעט רעד ןופ

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא -- ןַאהַאק ןַאמָאלַאס

 רעבמעצעד ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ .ךוב-ווָאיל ןלַאטנעמונָאמ ס'ינדרי ןגעוו

7 1960, 

 סָאװ םעד בילוצ ךוב ַא ןגעוו ןביירש וצ רעווש לָאמַא זיא'ס יו טקנוּפ ,

 עויטַאגענ ַא ןגָאזסױרַא ךָאד ןוא רבחמ ןייז ןָאט ייוו טשינ ךיז טליוו'ס

 ַא ןגעוו ןביירש וצ טכייל טשינ ךיוא זיא ױזַא ,טלַאהניא ןייז ןגעוו גנוניימ

 "ביירש סטנעזנעצער םעד ןיא ןוויטַאלרעּפוס ךיז ןּפוטש םיא ןגעוו סָאװ ,ךוב

 טשינ ןוא סָאמ יד ןּפַאכוצרעביא טשינ ,ןטלַאהעגנייא ןייז זומ ןעמ ןוא ,ןישַאמ

 ,ץרָאּפָארּפ רַאפ ןיז םעד ןרילרַאפ

 ךוב םעד ןגעוו ןביירש סָאד רימ רַאפ זיא ,רעטייווצ רעד לַאפ רעד טָא;

 .ןבעגעגסױרַא קירוצ גנַאל טשינ ָאד טָאה ינדרי יכדרמ סָאװ ,"ווָאיל ָאעל

 טָאה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רענעברָאטשרַאפ רעד,

 "רָאי ןטרָאװ טפרַאדעג טשינ עיפַארגָאיב ןייז טָאה רָאנ טשינ .לזמ טַאהעג

 ןייז ייב ךָאנ רָאנ ,ףַארגָאיב ןטריציפילַאװק םעד ףיוא טיוט ןייז ךָאנ גנַאל

 ןענעקַאב וצ ריא טימ ךיז חור-תחנ ןסיורג םעד טַאהעג ווָאיל ָאעל טָאה ןבעל

 .ןסייהטוג ריא ןוא

 עקיטכערּפ ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,ווָאיל יו ױזַא ךָאנ רעוו;

 -סקלָאפ ןשידיא ,טנעגיריד ןשירעלטסניק ,רָאטיזָאּפמָאק ןופ עיצַאניבמָאק

 ןייש זיא סָאװ ץלַא ךָאנ טקנעברַאפ קידנעטש זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןוא שטנעמ

 ס'נדרי יכדרמ ןענעקרענָא ןוא ןצַאשּפָא טנעקעג טָאה ,ןביוהרעד ןוא

 -טנַארַאפ טייקיטייצכיילג ןוא רעקיידובכ ױזַא רעד רַאפ טייקטריציפילַאוװק

 .עיפַארגָאיב ןייז ןביירש ןופ טעברַא רעכעלטרָאװ

 ַא ,רעקיזומ רעקיגנַאר-טשרע ןַא ןײלַא ינדרי יכדרמ ךָאד זיא,

 :ךעלטלעוו ןפיוא ייס ןוא ןשי'נזח ןפיוא ייס ,רעגניז רעקידנצנעלג

 ןוא רעקיטירקיקיזומ רעקידנצנעלג ַא רע זיא וצרעד .טיבעג ןשירעלטסניק

 ןעוועג ךָאד ,ינדרי ,רע זיא .ןעמַאזוצ ןייג ןזומ סָאװ ,ןכַאז ייווצ ,טסילַאנרושז

 ױזַא ,ןעמוק ןייז זיב ,םעד ןיא "קלָאט, ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,רעד

 עסערּפ רעשידיא רעד ןיא קיטירק רעשילַאקיזומ ןופ טיבעג ןטזָאלרָאװרַאפ

 .קרָאי וינ ןופ



 ןגוצסיוא קיטירק ,,0,6,70|

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ זַא ,ןבירשעגנָא טוג ױזַא זיא עיפַארגָאיב ווָאיל יד ,

 ללכב טסנוק רַאפ סערעטניא ןַא טָאה ןוא טנעקעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה

 טָא ךרוד ןכוטפיוא ,טלַאטשעג-ווָאיל יד ,יז טעוו ,טרפב רעשידיא רַאפ ןוא

 םעד ןופ יד ייס ,ץנַאלג ןלופ ריא ןיא ,גנוביירשַאב:סנבעל רעד

 רָאטקַאפ ןוויסערגָארּפ ַא יו ,ןוָאיל ןופ ייס ןוא ,רעלטסניק ןלעודיווידניא

 ,הביבס רוטלוק רעשידיא רעד ןיא

 עטכישעג רעד ןיא קרעוו ַא ןעוו ןטלעז יוו טרירטסוליא זיא ךוב סָאד ,

 ,ןײלַא ךיז רַאפ ךוב ַא ןענייז סעיצַארטסוליא יד .רעכיב עשידיא ןופ

 עלַאטנעמונָאמ סָאד זיא שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא,

 ןופ קעטָאילביב רעד רַאפ ךוב-ָאטַאגילבָא זיא סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ קרעוו

 ,טנעגילעטניא ןשידיא ןכעלמיטסקלָאפ ןוא שטנעמ:רוטלוק ןשידיא ןדעי

 טלעטשעג טָאה ינדרי סָאװ ,טנעמונָאמ ַא רָאנ טשינ זיא "ווָאיל ָאעל,

 ןופ ןטקעּפסַא ךס ַא רָאג ךיוא טכיײלַאב ךוב סָאד :רעלטסניק ןסיורג םעד

 ,לובמ-רעלטיה ןרַאפ ןופ ןבעל-רוטלוק ןשידיא ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םעד

 ןופ רעשרָאפ םעד רַאפ רָאנ טשינ לַאװק רעקיסַאלק-טשרע ןַא זיא'ס

 -חרזמ רעד ןופ רעקירָאטסיה םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,קיזומ רעשידיא

 ".ללכב רוטלוק עשידיא רעשיאעּפָאריײא

 רעד , ,גנַאזעג ןוא רעגניז ןגעוו ,גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלַָאג .צ .ב

 ,1961 ,18 ץרעמ ,קרָאי וינ ,"גָאט

 טשינ סייוו ךיא .ןבעגעגסױרַא לופטכַארּפ ,ךוב סיורג ַא -- ווָאיל ָאעל,

 סקעז טלַאהטנַא ןוא ןבעגעגסױרַא רענעש זיא סָאװ ,ךוב שידיא ַא ןופ

 .רעדליב ךס ַא ןופ בָאגוצ ַא טימ ןטייז עסיורג טרעדנוה

 זיא .גָאטנריובעג ןטסקיצכַא סיָאוװיל ָאעל וצ ןענישרעד זיא ךוב סָאד,

 ןברָאטשעג זיא רע) ןעזוצ סָאד טבעלרעד טָאה ווָאיל ָאעל סָאװ ,ןעוועג טוג

 ךיוא ןוא .דיירפ ךס ַא טפַאשרַאפ סיוועג םיא טָאה סע תמחמ (םעדכָאנ ץרוק

 ןופ ןבעגנָא טימ ןפלעה טנעקעג טָאה ,ווָאיל ,ןיילַא רע סָאװ ,טרּפ ןיא טוג

 זיא סע םגה ,ךוב ייליבוי ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט ךוב סָאד .וויכרַא ןייז

 ,קרעוו שירָאטסיה ַא יו ךעלטנירג ןוא ךעלריפסיוא

 ַא יו טוג ױזַא ,רעקיטירק ַא ןוא רעביירש ַא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ;

 טייגרַאפ , רע יו ןביירש ןייז ןיא שיטסַאיזוטנע ױזַא זיא ןוא ,ןזח ַא ןוא רעגניז
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 רָאנ טשינ טגײלעגנײרַא ךוב םעד ןיא טָאה ,ןעגניז ןיא תוקיתמ ןיא "ךיז

 ,"טפַאשביל ןוא ץרַאה ךיוא רָאנ ,טעברַא

 .גניטימ-ָאטעג ַא ףיוא .סיוא גָאט ןייא גָאט -- (ץכ השמ) .כ .א מ

 ,1960 ,21 לירּפַא ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא

 ןופ לַאז ןסיורג םעד ןיא ןסעזעג גָאטימכָאנ קיטנוז ןטצעל ןיב'כ,

 דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטנזיוט יד ןשיווצ רעטנעס ןטעהנַאמ

 טיירפעג ךיז בָאה ;דנַאטשּפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד

 עקליּפש ַא טשינ ,טליפעגרעביא ןעוװװעג זיא לַאז רעד סָאװ ,טימרעד

 גנַאזעג-רָאכ ןשינָאמרַאהליפ םעד ןיא טליפעגנייא ךיז בָאה ;ןפרַאװאוצנײרַא

 -נייא ;רעפייש בקעי ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ "טולב רעריטרַאמ ,, ןופ

 ןעמַאזוצ ןיב ןוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ סעדער יד ןיא ךיז טרעהעג

 אלמ לא, םעד ןופ טרירעג ןרערט זיב ,ףיט ןעוועג םלוע ןצנַאג םעד טימ

 רעלופסקורדנייא רעד ןופ ןוא ינדרי יכדרמ ןזח םעד ןופ ?םימחר

 ןבָאה רעדניק-לוש ערעזנוא סָאװ ,טכיל-קנעדנָא סקעז יד ןופ עינָאמערעצ

 ,.ןשינעטכַארט עשיסרוקיּפַא עקינייא -- ,טכַארטעג בָאה ךיא ןוא .ןדנוצעגנָא

 ", ,טכַארטעג ךיז טָאה'ס,

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב רעלופטרעוו ַא -- קיב םהרבא

 ,1960 ,27 רעבמעווָאנ ,טייהיירפ

 ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- "ווָאיל ָאעל , קרעוװ ענעבעגעגסױרַא סָאד,

 רעקיזומ רעלטסניק םנענעברָאטשרַאפ קירוצ גנַאל טשינ ןגעוו ,"ןפַאש ןוא

 םוצ טנעמונָאמ רעקיידובכב ַא זיולב טשינ זיא ,ינדרי יכדרמ ןופ ,ווָאיל ָאעל

 ןוא ןייש ןייז טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ןסיורג ַא ןופ קנעדנָא

 לטיּפַאק ַא ךיוא זיא רָאנ ,הניגנ רעשידיא רעד טעמדיוועג ןבעל ךייר קיטסייג

 ןשידיא ןדעי ןריסערעטניארַאפ ףרַאד סָאװ ,עטכישעג-רוטלוק עשידיא

 רעד ןיא גנַאג ס'וװָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ןקידנעמענמורַא סיינדרי ןופ .רענעייל

 רעד ףיוא קילברעביא ןוא טקעּפסָארטער ַא רימ ןעמוקַאב ,קיזומ רעשידיא

 ןוא לארשי ,עּפָאריא ןיא םיבושי עשידיא ךס ַא ןיא קיזומ רעשידיא

 רעפַאש ןשירענָאיּפ םעד ןופ ןבעל םעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,עקירעמַא

 .ווָאיל ָאעל ,גנַאזעג ןשידיא ןופ

 רעזנוא וצ טנעמוקָאד רעלופטרעוו ַא זיא 'וָאיל ָאעל , ךוב סָאד;



 ןגוצסיוא קיטירק אא אל ןן1

 ,טלַאהניא ןייז טימ ייס ןוא עיצקורטסנָאק ןייז טימ ייס ,עטכישעג-רוטלוק

 טסַאּפעגוצ זיא םרָאפ עשיטעטסע יד .ךוב םעד ןיא עינָאמרַאה ןַארַאפ זיא'ס

 רעפיט ַא טימ רָאנ טשינ סיוא ךיז טנכייצ גנולדנַאהּפָא ס'ינדרי .טלַאהניא םוצ

 טייקרָאלק טימ ןבירשעג זיא רָאנ ,ן'ווָאיל ָאעל וצ דובכה-תארי ןוא גנוטכַא

 עשיפַארגָאנָאמ ןיא טייקיטכיוו סיורג ןופ זיא סָאװ ךירטש ַא ,ץנַאגעלע ןוא

 ".ןעגנולדנַאהּפָא

 -גָאט ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל רַאפ ללה טימ ךוב ַא -- ןילדרעווס .נ .רד

 ,1961 ,10 טסוגיוא ,לַאנרושז ןגרָאמ

 זיא ינדרי יכדרמ .רערערַאפ ןוא םידיסח ליפ טַאהעג טָאה ווָאיל ָאעל;,

 -- ווָאיל ָאעל , ךוב ןייז טנעייל ריא ןעוו ריא טליפ סָאד ןוא ייז ןופ רענייא

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ

 ןעלטיּפַאק עכעלנעוועגרעסיוא ייר ַא ןבירשעגניירַא טָאה ווָאיל ָאעל ,

 סלַא סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא רעטסיײמ-רָאכ סלַא קיזומ רעשידיא רעד ןיא

 ןשיטעטסע ןטוג ַא טכַאמ ווָאיל ָאעל ךוב סָאד , .רָאכ-דנַאברַאפ ןופ טנעגיריד

 ,"קורדנייא

 רעשילַאקיזומ ס'ווָאיל וצ טעטעיּפ ןוא עביל טימ טעייוו ךוב ןופ,

 ".טייקכעלנעזרעּפ

 וינ .הניגנ רעשידיא ןוא תונזח ןופ טלעוו רעד ןיא -- יקסווָאניסַאי סחנפ

 ,לַאנרושז ןגרָאמ רעד ,(טנַאקַאבמוא עטַאד) קרָאי

 טרישזַאגנַא טָאה ,.נָאק ,ןווייה-וינ ןופ "םיחא תבש , ןָאשיײגערגנָאק יד,

 יד הליהק רעייז רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ,ינדרי יכדרמ ,ןגנמ ןטסואווַאב םעד

 ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא לוש עקיזָאד יד .ל"עבה םיארונ-םימי עדנעמוק

 רַאפ רָאנ טשינ םלוע ןשידיא םוצ טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ ןזח,

 רֶע עכלעוו טימ ,רעדיל לארשי:ץרא ענייז ןופ ךיוא רָאנ ןענווַאד ןייש ןייז

 ףיוא ףיוא:טערט רע ואוו ,רָאי ץנַאג ַא םלוע ןשידיא םעד הנהמ זיא

 ךיוא זיא רע .ןעגנומענרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןטרעצנָאק

 עשידיא עשילַאקיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעביא רעביירש סלַא טנַאקַאב

 ןטירד םעד טרָאד ןיוש טנווַאד ינדרי ןזח סָאװ טקַאפ רעד .ןטייקכעלנעזרעּפ
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 "םיחלוש , ענייז ייס ןוא "חילש , רעד ייס ,םידדצ עדייב יו טזייװַאב רָאי

 ",ןדירפוצ ןענייז

 .ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא עיצַארטסנָאמעד עסיורג יד -- ידנעוו ט

 ,1964 ,יַאמ ,טייקינייא ,קרָאי וינ

 ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט-18,

 ןוא רעביירש ןשידיא םעד ןופ ןפורעג ,ץרעמ ןט-27 םעד ,טנווָא ךָאוװטימ

 וצ ןוא "ךוב ןצרַאװש , םעד ןופ גנוניישרעד רעד וצ טעטימָאק רעלטסניק

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו םישודק עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןרע

 .ןרַאברַאביצַאנ

 ,זייוו ןַאפיטס יַאבַאר ןעוועג זיא טנװָא םענופ רעציזרָאפ רעד,

 שממ רע טָאה עמיטש-ןבייל ןייז טימ .סערגנָאק ןשידיא םעד ןופ טנעדיזערּפ

 זַא ,טגָאזעג ןוא טרעלקרעד טָאה רע ןעוו ,גנולמַאזרַאפ יד טריזירטקעלע

 סייהיירפ עלַא ןוא ןבעל ןשידיא ןיא תוחוכ עלַא ןופ טייקינייא ךרוד רָאנ

 ןטפַאהליורג םעד ןופ עיציטעּפער ַא ןדיימרַאפ וצ ךעלגעמ ןייז טעוו תוחוכ

 .עטכישעג רעשידיא רעד ןיא לטיּפַאק

 ןוא ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא םלוע רעקיּפעק טנזיוט-8 רעצנַאג רעד,

 לא, םעד טכַאמעג טָאה רָאכ ןייז טימ ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו טרעטישרעד

 ".לַאז ןצנַאג ןרעביא ןכָארבעגסיױא טָאה ןייוועג ַא ,"םימחר אלמ

 ,גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא .טגניז דיל עשידיא סָאד -- ןרעטש םולש

 קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ןוא ןבילקעג

 ,1967 ,לירּפַא ,קרָאי וינ ,רוטלוק עשידיא ,6 קרָאי וינ ,דנַאברַאפ

 ןעיירפרעד טעװ "גנַאזעג ןוא רעטכיד עשידיא, גנולמַאז-רעדיל יד,

 ןופ לייט ַא זיא גנַאזעג שידיא ןעמעוו ייב ,םענייא ךעלטיא ןופ ץרַאה סָאד

 .ךיז ןבעלסיוא ןלערוטלוק ןייז

 ַא יװ ,ןרעוו טצַאשעגּפָא טעו ינדרי יכדרמ ןופ טגײלעגנײרַא ימ יד ,

 ,גנוכיירגרעד עסיורג

 "פיונוצ טָאה סָאװ ,רעפַאש קיזומ ןוא רעביירש רעד ,ינדרי יכדרמ,

 טימ טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה ,עיגָאלָאטנַא יד טריגַאדער ןוא טלעטשעג

 ךס ַא טנידרַאפ ,גנוכיירגרעד ריא סָאװ ,טעברַא ןַא .טפַאשביל ןוא טכיזרָאפ

 ,ביול



 ןגוצסיוא קיטירק עס,

 ןטוג ןפיוא טזייוו ,רעדיל ענייש לָאצ רעסיורג ַאזַא ןופ בײלקּפָא רעד,

 עיגָאלָאטנַא יד ,דיל עשיטעָאּפ סָאד ןעניפעג וצ ינדרי יכדרמ ןופ שוח

 זנוא רַאפ ךיירפ ַא ןוא ןגינעגרַאפ ַא זיא "גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא,

 | ".ןעמעלַא

 ,חסונ-רוטלוק עקיטרַאנגיײא ןַא -- ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא -- קיב םהרבַא

 -סױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 0

 ,טייהיירפ ןגרָאמ ,1964 ,קרָאי וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 ,1961 ,9 טסוגיױא

 ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, ךוב רענענישרעד סָאװ רָאנ רעד,

 ,ןבעגעגסױרַא טציא טָאה דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא

 -קיזומ ןוא רעביירש ,רעגניז-סקלָאפ םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ַא ןופ טנעמוקָאד רעכעלטכישעג ַא לכ-:םדוק זיא ,ינדרי יכדרמ רענעק

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא קיטרַאנגיײא זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק

 ,עקירעמַא ןיא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיא

 ַא ןופ ןלייצרעד ךייא ןעק עידָאלעמ ַא רעדָא ,ןוגינ ַא ןופ שטיינק רעד

 עשימעדַאקַא ענעקורט ענעבירשעגנָא טרעדנוה יו רעמ ךס ַא ,קלָאפ

 -מורַא ןייז ןיא ינדרי יכדרמ רָאטקַאדער רעד טגָאז "ךעלטייז עטכישעג

 עטכישעג רעד וצ ןציטָאנ, ןדײשַאב ןָא טפור רע עכלעוו ,ייסע רעקידנעמענ

 ךיז טזָאל רע ןעוו טכערעג זיא ינדרי ןוא *עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא ןופ

 רענעי רעדָא רעד ןופ שטייטסיוא ןוא שטייט ןיא ,םישוריּפ ןיא ,, ןיירַא טשינ

 רעשידיא רעד ןופ ןטניריבַאל עפיט יד ןיא ,עירָאטַארָא רעדָא עטַאטנַאק

 ץלַא יד ןגעוו טפַאשביל טימ ןוא גנורעטסיײגַאב טימ טביירש רָאנ ,"הניגנ

 עקיטכעמ , רעד ןגעוו ,גנַאזעג ןשידיא ןופ רעפַאשטימ ןוא רעפַאש

 םעד טרעטנומעג ןוא ןביוהעג טָאה סָאוװ ,"גנַאזעג ןופ טייק רענעדלָאג

 -מוא טשינ יאדווַא זיא רע ןוא עקירעמַא ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידיא

 ךעלטנגייא זיא סָאװ ,קנַאדעג ןקיד'ללוכ םעד סױרַא טגָאז רע ןעוו ,טכערעג

 עשידיא יד זַא ,קיזומ רעשידיא רעד ןגעוו ייסע ןייז ןופ לכה-ךס רעד

 רעביא ןלַאז עטקַאּפעג ,עסיורג ןיא ןעגניז רעייז טימ ןבָאה ןרָאכ-סקלָאפ

 -פיוא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאפ עקירעמַא ןיא טעטש ענעדישרַאפ

 עטקורדעג ךס ַא יוװ ,עמעָאּפ עשידיא ןוא דיל ןשידיא ןרַאפ רעמ ליפ ןָאטעג

 ,"רעכיב
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 -- ,ינדרי יכדרמ טביירש -- "עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ,

 -רעד עסיורג טימ ןעמירַאב ךיז ןעק סָאװ ,עמַארָאנַאּפ עקיטכערּפ ַא זיא

 ,"ןגָארטיײב ןוא ןעגנוכיירג

 .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50 .דליב טיירב ַא -- ןעטש םולש

 וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער

 .1964 ,רעבמעווָאנ ,רוטלוק עשידיא ,קרָאי

 רעסיורג ןייז .רָאטקַאדער רעד ,ינדרי יכדרמ טנידרַאפ ביול ךס ַא,

 רעלענש ַא עקַאט זיא "עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, יד ןיא קילבכרוד

 ַא טיג ןוא ןדָאירעּפ ךס ַא טקעד רע רעבָא .הפוקת ַאזַא ןופ חטש ןפיוא ףיול

 ללכב ןוא ןטנעגיריד ,קיזומ ןופ זיולב טשינ גנורעדליש עכעלטכישעג

 ַא ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד רָאנ ,(ןרָאטיזָאּפמָאק) רעקיזומ עשירעפעש

 -רַאפ ןיא טנָאמרעד ןרעוו רעלעטשטפירש עשידיא עקיטכיוו לָאצ עשּפיה

 סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכלעוו וצ ,קרעוו עשיטעָאּפ רעייז טימ גנודניב

 ,קיזומ ןפַאשעג ןבָאה

 ,ענעטָארעג ַא שוריפב רָאנ ,לַאירעטַאמ-עטכישעג זיולב טשינ זיא סע,

 עריא ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו ןוא ןופ גנוצַאשּפָא ענעבירשעג-קיטכערּפ

 ",רעפַאש

 :.סױרַא .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ -- ץיווָאקרעב .ל .א

 .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 ,1964 ,1 רעבמעווָאנ ,רעלדָא רעדענעק ,לַאערטנָאמ

 ךיוא לָאמַא ןעק קלָאפ ַא ןופ ןבעל םעד ןיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא,

 רעכלעוו ןיא טייצ ַא קידנכַאמ:עכָאּפע ןוא גנוטיײדַאב רעטסערג רעד ןופ ןייז

 טָאה סע יו ,ןרעו טרעדנעעג לָאז קלָאפ ןופ םינּפ רעכעלטכישעג רעד

 ןיא ןוז רעזנוא ןופ גנַאגפיוא םעד טימ קלָאפ רעזנוא ייב טריסַאּפ עקַאט

 .לָאמ ןטירד םוצ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא הכולמ לארשי יד ןעוו ,חרזמ

 ָאד ךָאנ זיא סע ןמז-לכ ,סוניכ ןופ טייצ ַא זיא טציא זַא ,ךיוא ןטלַאה רימ,

 עלַא ןיא ,קיזומ רעשידיא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןוא טייצ

 רַאפ טרעוו ַא טָאה סָאװ ץלַא ןענעכייצרַאפ ,ץלַא ןעלמַאז ןלָאז ,ןזַאפ עריא

 זיא סָאװ ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןינב סגנופַאש רעשידיא רעד זַא ױזַא ,זנוא

 .ןוקית ַא ןגירק לָאז ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװוַא



 ןגוצסיוא קיטירק 28 41

 -רַאפ קיזומ רעשידיא רעד יו קרעוװו ַאזַא ןסירגַאב ןעמ ףרַאד רעבירעד,

 סָאד טנידרַאפ סיוועג ןוא לבוי ןקירָאי 50 ןייז וצ ןבעגעגסױרַא טָאה דנַאב

 ַא סיױרַא זיא ךוב רעד זַא ןייז טשינ קפס ןייק ןעק סע .גנוצַאשּפָא ןַא ךוב

 ןופ רוטקַאדער יד סָאװ רַאפרעד לייט ןסיורג ַא ןוא טעברַא לקיטש ןטָארעג

 טנעה יד ןיא ,טנעה ערעכיז ןוא עטינעג ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ךוב

 ןוא שוח םענייפ ַא רָאנ טשינ טגָאמרַאפ ינדרי יכדרמ .ןַאמכַאפ ַא ןופ

 רע ןוא טנַאלַאט טימ טשטנעבעג זיא רע רָאנ ,םינינע ענױזַא רַאפ קַאמשעג

 רָאג ַא ףיוא ,רעירפ ןזיװַאב ןיוש טָאה רע .קרעוו ַא טריגַאער ןעמ יוװ סייוו

 ןוא ובעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- ווָאיל ָאעל , ךוב םעד טימ רעגייטש ןסיורג

 עקַאט רָאנ ,טריטקַאדער טפַאהרעטסיײמ ױזַא רָאנ טשינ טָאה רע סָאװ ,"ןפַאש

 עדייב ןעוועג םש-הנוק ךיז רע טָאה ןײלַא קרעוװ םעד טימ .ןבירשעג ןיילַא

 ןטנעכייצעגסיוא ןַא ןופ טלעוו יד ןוא רעביירש ַא ןופ טלעוו יד :ןטלעוװ

 -רַאפ ןײלַא ינדרי זיא ,ןדער רימ ןכלעוו ןגעוו ךוב םעד ןיא .רָאטקַאדער

 סָאװ ,"עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ , :ןטעברַא ייווצ טימ ןטָארט

 ריפ , ייסע ערעצריק עטייווצ ַא ןוא ,טַאמרָאפ סיורג ןיא ןטייז 52 טמענרַאפ

 ,"ןטנעגיריד ערעייז ןוא ןרָאכ

 תוכיא עריא ןוא םענרַאפ סיורג טימ ןבירשעג זיא ייסע עטשרע יד,

 רעד וצ עדָא ערַאברעדנואו ַא שממ זיא ןוא תומכ עריא רעבירַא טגעוו

 םוצ ןוא רָאכ ןשידיא םוצ ,דיל ןשידיא םוצ ,ללכב קיזומ רעשידיא

 דנוב ןקיביײא ןַא ןסָאלשעג טָאה ,סיוא טעז סע יו ,ינדרי .טרפב רָאטיזָאּפמָאק

 ןופ קיזומ רעשידיא רעד וצ דעו םלועל ןרָאװעג ט'סנק'רַאפ זיא ןוא עביל ןופ

 ַא ףיוא טלייטעצ םיא ייב טרעוו ןוגינ רעשידיא רעד .ןעגנוריטַאש ײלרעלַא

 ןוא תואחסונ ,ךעלעוויטָאמ ןוא ןוויטָאמ ,ךעל'מינוגינ ןוא םינוגינ ךס

 ןעמורב ,ךעל'תורימז ןוא תורימז ,ךעלעגנַאזעג ןוא ןעגנַאזעג ,ךעל'תואחסונ

 ,ןטנַאירַאװ ,ןטסוג ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז ןגייל עכלעוו ,ךעלעמורב ןוא

 ןוא ןרוגיפ ,ןטקַאט ,ןדלַאפ ,ןעמטיר ,ןעלסילש ,ןטרַאנָאט ,ןשטיינק ,ןרילָאק

 ,"ןדרָאקַא

 רעלופטרעוו ןופ רצוא ןַא טימ טעוװעקיּפעגנָא זיא ייסע יד,

 ןיא ליטס רעד .םינינע עשילַאקיזומ לָאצ רעסיורג ַא ןגעוו ,עיצַאמרָאפניא

 ןוא קיד'היחמ ליטש ױזַא ,ַאמירּפבש ַאמירּפ זיא ןבירשעג זיא יז ןכלעוו

 ןעיידרַאפ וצ טכייל טשינ םינינע-ךַאפ ןענייז ךעלטנייוועג .קידנקיווקרעד

 ,ןַאמכַאפ ַא יו סיואכרוד טביירש ינדרי רעבָא ,רענעייל ןכעלטנעוועג ןרַאפ
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 וצ יו ,קיזומ עשידיא ןינע םוצ וצ טערט רע :;ןסיוו ןוא עיצידורע סיורג טימ

 ".ץביל רעקימַאלפ ןוא טעטעיּפ סיורג טימ ןוא שדוקה-תכאלמ ַא

 ס'ינדרי ןגעוו םײהנעּפָא השנמ ןופ לווירב ַא -- םײהנעּפָא השנמ

 .י .נ ,1950 ,24 רעבמעווָאנ ,טַאלבנכָאוװ רעקרַאי-וינ ,לקיטרַא

 :ינדרי .מ טניירפ רע'בושח ,

 בָאה "טַאלבנכָאוװ, רעמונ הנשה שאר ןיא "שפנה:ןובשח , לקיטרַא רעיא,

 רעייז ןיב ךיא .טייקמַאזקקרעמפיוא סיורג טימ טנעיײלעג ןוא טנעיילעג ךיא

 דצ ןסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,עיסעפָארּפ רעד ןיא רענעגייא ןַא סָאװ ,ןדירפוצ

 געמ ןוא ,טָאה ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןבעל ןשידיא ןטימ סעמַאזניימעג ןוא

 ןעמ לָאז ןוא "יוא , םעד ןצרַאה ןופ ןעיירשסױרַא עקַאט ןוא "הּפצוח,, יד ,ןבָאה

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא טשרעה רקפה זיולב טשינ זַא ,ןסיוו

 ליוו ךיא ,לקיטרַא ןרַאפ רעמכָאנ ןוא לַאנרושז ןרַאפ קנַאד ַא ,לָאמַאכָאנ;

 יַנֲא יו ,ןטוג םוצ ןייטשרַאפ ךייא ןלעוװ ערעדנַא עלַא זַא ,ןפָאה ןוא ןביולג

 ,ןטקה

 ",םייהנעּפָא השנמ ,ץרא-ךרד טימ

 טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .דרָאקער רעיינ ס'ינדרי יכדרמ -- דירפ י

 ,1964 ,14 .צעד

 ס'ינדרי יכדרמ ןיא ךרוד טייג קיזומ רעשידיא ןופ עמַאג עטיירב ַא;

 ,(גנַאזעג ןיימ) "יתריש , ןעמָאנ םעד רעטנוא דרָאקער-ףַארגָאנָאפ םעיינ

 םָאבלַא רעד טלַאהטנַא ,"סדרָאקער סָאמיעפ , עמריפ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא

 :טרעצנָאק ווא ןזח ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ סעיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל ייר ַא

 ןוא ןויטָאמ-סקלָאפ ,רעטכיד עשיאערבעה ןוא עשידיא ןופ רעדיל ,רעגניז

 טייקכעלגעמ יד רעלטסניק םעד טיג עיצַאירַאװ יד-טָא .סעידָאלעמ-לארשי

 ןיא .גנַאגוצ ןוא חסונ םענעגייא ןייז טימ םענרַאפ ןלופ ןייז ןזיײװאוצסױרַא

 ,רערעהוצ יד ןקידירפַאב קפס ןָא ןטַאטלוזער יד ןלעוװ טרּפ ןקיזָאד םעד

 ,גנַאלקכָאנ ןקידנעשטסַאל ןייז טימ ,רָאנעט רעשיריל ס'ינדרי יכדרמ,

 זיא ףורַאב ס'ינדרי ןופ רעגניז ַא רַאפ רָאנ .רעיוא ןפיוא םענעגנָא ךיז טגייל

 רע זיא ,קיזומ ןופ רעשרָאפ רעטפיטרַאפ ַא ןײלַא .גונעג טשינ ןײלַא עמיטש

 ַא ןופ תולימה שוריּפ רעד .ןלַאטעד ףיוא דיּפקמ רעגניירטש ַא קרַאטש

 טימ רערעהוצ םעד ןעגנירדכרוד לָאז סָאװ גנושטייטסיוא ןַא ,עיציזַאּפמָאק

 .טָאבעג רעטשרע ןַא יו ָאד טליג ,םענעגנוזעג םעד ןופ תיצמת עמַאס םעד
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 רימ .עיצקיד ןופ טייקרעטיול ס'ינדרי זיא גָארטײב רערענעלק ןייק טשינ

 .ץרא-ךרד ןוא תוירחא טימ רעלטסניק ַא ָאד ןבָאה

 רעשידיא ןופ רעבָאהביל סָאװ ,דרָאקער רענעטָארעג ַא -- לכה:ךס ןיא

 זַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע .תובישח ןוא ןגינעגרַאפ טימ ןעמענפיוא ןלעוו קיזומ

 ַא ךָאנ ןגָארטוצ ינדרי יכדרמ זנוא טעוװ סדרָאקער עקידרעטייוו ענייז ןיא

 ןוא רעטכיד לָאצ רעד ןיא ייס ,רעדיל עשידיא ןופ לַאוװסיױוא ןרעטיירב

 ",קיטַאמעט רעד ןיא ייס ןוא ,סרָאטיזַאּפמָאק

 המימי םימימ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רד) םחנמ ג

 ,1954 ,21 .צעד ,טַאלבנכָאו רעקרַאי-וינ ....4

 סויוורעטניא עקיטכיוו עכעלטע גנַאגרָאי םעד ןיא ןענישרעד ןענייז סע,

 רעזנוא וצ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןענייז עכלעוו רעלטסניק ןוא רעביירש טימ

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סויוורעטניא יד .עטכישעג-רוטַארעטיל

 טָאה רע .ינדרי .מ ןעּפ רעקנילפ רעד טימ רעלטסניק-רעגניז-רעביירש םעד

 ןוא רעטַאעט ןופ עינַאלעסעמ ַא -- "גנַאלק ןוא טרָאװ, ןייז טצעזעגרָאפ ךיוא

 רעביא לָאמַא ךָאנ טנעייל) .ג .ד .א ןעגנולייצרעד עמיטניא ,קיטירק-קיזומ

 "(רעמונ:ץרעמ ןיא יאבַאר ַא ןיא המקנ , ןייז

 ,גנורעייפ הכונח יב טרעצנָאק ַא טיג ינדרי ןזח -- שטיווָאניבַאר י

 ,1944 ,רעלדָא רעדענעק ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ

 זיא ,קרָאי וינ ןופ ,ינדרי .מ ןזח ,רעביירש ןוא רעגניז רעטסואווַאב רעד ,

 יטעײסַָאס רעילָאּפָארטסָא רעד ןופ טסַאג רעד ןעוועג טנוװָא קיטנוז ןטצעל

 ,לַאז טשערַאקוב ןיא

 לארשי ץרא עּפורג ַא טימ םַארגָארּפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה ינדרי ןזח;

 לופסקורדנייא טּפיוהרעד .סיוא סרעדנוזַאב ךיז טנכייצ רע סָאװ ןיא ,רעדיל

 דיל לארשי ץרא עקיטכערּפ סָאד ןעגנוזעג טָאה רע יוװ ןפוא רעד ןעוועג זיא

 ןייז ןיא .ןענכ דנַאל םעד ןיא טכענ יד ןענייז ןייש -- "ןענכב תולילה םיפי;

 רעבָא ,ךעלד'נח עשיבַארַא עסיוועג ןיײרַא ינדרי טגנערב דיל סָאד טָא ןעגניז

 טניואוועג ןענייז רעעּפָאריײא סָאװ גנוביירטרעביא רענעי ןָא סע טכַאמ רע

 טַאטלוזער רעד ,רעגייטש ןשילַאטנעירָא ןריטימיא ייז ןעוו ,ןגָארטוצנײרַא

 ךיוא טָאה רע .קיד'לארשי:ץרא קיד'תמא סױרַא םיא ייב טמוק סע זַא ,זיא

 רָאּפ ַא ןוא "היתיאר, דיל:סעביל עקיד'לארשי:ץרא סָאד ןעגנוזעג ןייפ
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 עשי'נזח עקינייא ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .ערעדנַא

 ימ ,, ןעוועג רעטסלופסקורדנייא רעד זיא ןרעמונ עטצעל יד ןשיווצ .ןרעמונ

 ןופ ןרָאוװעג טרידָאלּפַא שיטסַאיזוטנע רעייז זיא ינדרי ןזח ."םיסינ השעש

 ".םלוע ןסיורג םעד

 ,קרָאי וינ .לבוי רעקירָאי-40 ןייז וצ -- ינדרי יכדרמ -- שטנָאר .א י

 ,1976 ,10 ץרעמ ,טייהיירפ ןגרָאמ

 -כיילג זיא רעכלעוו ,רעביירש עגעלָאק ַא טימ ךיז ןפערט וצ טוג זיא'ס,

 -נעזרעּפ ַא -- ךעלכעזטּפיוה ןוא רעלטסניק-עניב ַא ןוא רעקיזומ ַא קיטייצ

 .ןבעל ןשידיא ןקידלּפַאצ ןרַאפ סערעטניא ןקידרעביפ ַא טימ טייקכעל

 עשילַאקיזומ רעקירָאי קיצרעפ סעמעוו ,ינדרי יכדרמ זיא שטנעמ ַאזַא,

 ,ןפוא ןסיורג רָאג ַא ףיוא ןרעוװו טרעייפעג טעוװ טייקיטעט עשירַארעטיל ןוא

 .שטיב ימַאימ ןיא ,לעטָאה ליוועס ןיא ,14 ץרעמ ,קָאטימכָאנ קיטנוז

 ןופ רענעלּפ עכעלנעזרעּפ ןיא ןָאטעגנײרַא רע זיא ,םיא טימ ריא טדער,

 רעביירש ַא רַאפ גונעג זיא'ס .טעברַא רעשילַאקיזומ ןוא רעשירַארעטיל ןייז

 יכדרמ ןעוו רָאנ .ייסע רעדָא ,עלעוװָאנ רעדָא ,דיל ןייז טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ

 רענעק:-רוטַארעטיל ַא יא ,רעקיטירק קיזומ ַא יא ,טסיאייסע ןַא יא זיא ינדרי

 רעד ינדרי זיא ואוו -- ןוא (רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא רע טָאה סנטצעל ןוא)

 רעד וליפַא ןוא רָאטקעל רעטנַאסערעטניא רעד ,רעגניז רעד ,רָאטיזָאּפמָאק

 -סיוא ןוא עיגרענע ליפוזַא םיא וצ ךיז טמענ ואוו ,עקַאט ךיז טגערפ -- ןזח

 ? סערעטניא ןוא םזַאיזוטנע ליפיוזַא ,רעיוד

 סָאד ןוא טוט רע סָאװ םעד ןיא טבילרַאפ זיא רע זַא ,רעפטנע רעד זיא,

 טייז ןייא ןופ .ןגעלָאק ענייז ןשיווצ םַאנסיוא ןַא זיא רע .ןבעל םצע ןייז זיא

 -רעטכינ טנייה םעד ןוא ןטכענ םעד ןצַאשּפָא ןעק סָאװ ,טסילַאער ַא רע זיא

 ַא ןעז ןלעוװ טלָאװ סָאװ ,רעמיורט ַא רע זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ;טיײה

 עקיטסברַאה ַא טעז גױא עטינעג סָאד ואוו טרָאד ,ןטרָאג ןקידנעילב

 ,טײקטעקַאנ

 ףיוא םיא טעז ריא .וצצורתיו ןימ ַא םיא ןיא רָאפ לָאמנייא טשינ טמוק,

 ָאדוװעסּפ ענעדישרַאפ רעטנוא ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןטלַאּפש יד

 סָאװ ,רעביא טנעייל ריא ןעוו רָאנ ,ןיהַא רע טמוק יוװ טכַארט ריא ןוא ןעמינ

 ןוא טרעטיילעג ,ןייר זיא טרָאװ ןייז זַא ריא טעז ,טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 ,טײקויטיזָאּפ וצ טבערטש
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 רע ואוו זַא ,ריפסיוא םוצ ריא טמוק ,ןרָאי עגנַאל םיא קידנגלָאפכָאנ ןוא

 רע טָאה ,ןבירשעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ ןוא טקורדעג ןבָאה טשינ ךיז לָאז

 -40 ןייז וצ גָאט וצ טנייה רֶע זיא ,ןרָאװעגנָא טשינ רעפייא ןכעלטנגוי ןייז

 ןשידיא ןקידנעילב ַא ןופ רעמיורט רעד ,רעיוב רעד ןבילבעג ,לבוי ןקירָאי

 .דרע רעד רָאג רעביא ןוא טרָאד ןוא ָאד ןבעל

 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג ןענייז קיזומ ס'ינדרי טימ רעדיל לָאצ ַא;

 ,דנַאל ןרעביא

 ןוא ןשיגרענע-שימַאניד םעד ןשטניוו ךיז טליוו לבוי ןקירָאי-40 ןייז וצ ,

 טימ ןעקנָאשַאב ןייז רעטייוו ףיוא לָאז רע זַא ,ינדרי יכדרמ ןרַאבליפ דימת

 ןפיוא ןעמיורט ענייז ןלָאז .רוטלוק רעזנוא תבוטל ןערב ןכעלטגנוי ןייז

 ןרעוו טלדנַאוװרַאפ טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשירעביירש ,ןשילַאקיזומ

 .ןסינעג עלַא ןלעוו רימ עכלעוו ןופ ,םישעמ ןיא

 יו! ינְדרי יכדרמ ,קזח,


